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 המדקה

 יד ןבָאה ןרָאװעג ןענופעג ןענַײז ןטפירש ענעבָארגַאב סנָאסלענעצַאק קחצי יװ םעד ךָאנ רָאי 8

 ןשידִיי ןקיטנַײה ןרַאפ ןעגנערב וצ ןטסָאמרַאפ ךיז עבַאגסױא רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא רעבעגסױרַא

 ןיא ןפַאשעג טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי סָאװ ןטפירש עשידִיי יד ןופ עבַאגסױא עלופ ןוא עטשרע ןַא רענעייל

 .ןדי-בתּכ ענעבילברַאפ יד טיול טרירפישעד ַײנ סָאד ןופ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןוא עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד

 עטרירפישעד עיַײנ לָאצ עסיורג ַא טלַאהטנַא עשרַאװ ןופ םיבתּכ עטצעל ס'ק .י ןופ עבַאגסיױא עקיטציא יד

 רעשיערבעה ןייק ןיא טשינ ןוא שידִיי ןיא טשינ ,קורד ןיא ןענישרעד טשינ טציא זיב ןענַײז סָאװ ןטסקעט

 ןַײז ,"טנווָא-ך"נּת ַא וצ גנונעפע" ןַײז ןוא שידִיי ףיוא ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת ס'ק .י :גנוצעזרעביא

 רעװעשרַאװ ס'ק .י ןופ ןטנעמגַארפ ךיוא יו ,"בויא" עמַארד יד ןוא "לדנַאה" גָאלָאנָאמ רעשיטַאמַארד

 .רדס ןשיגָאלָאנָארכ ַא ןיא טקורדעג ןוא ,לָאמ ןטשרע םוצ ָאד ןעניישרעד ,ןעגנופַאש ערעדנַא ןוא קינָארכ

 רַאפ רעטעלב ןיא טקורדעג ,שידִיי ףױא ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד ךיוא "בויא" עמַארד יד זיא סנטצעל

 תורהנ לע" עמַארד יד ךיוא .1982 ףוס טשרע ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןוא ,1981 רָאי ןיא ,אא דנַאב ,עטכישעג

 דיל סָאד" עמעָאּפ רעד ןופ ןֿזא "יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד" ןופ ןטסקעט ע לופ יד ןוא ,"לבב

 ַײנ סָאד ןופ ןענעז ,"קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןופ גָאט רעד 14/8 --42* עמעָאּפ יד ךיוא וו ,"רעניזדַאר ןגעוו

 ךיוא יו ןבָאגוצ עכעלטנזעוו טימ טקורדעג ָאד ןרעוו יז .ןדי-בתּכ עלעניגירָא יד טול ןרָאװעג טרירפישעד

 ַא ןכעלגעמרעד םורַא ױזַא טעװ ןטפירש עשידִיי ס'ק .י ןופ דנַאב רעד .םינוקיּת ןוא ןעגנורעסעבסיוא ליפ טימ

 ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא ללכב רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טרָא סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ ץַאשּפָא ןלופ

 רעד ןופ זילַאנַא םעד ןופ ןוא עשרַאװ ןופ ןטפירש ענַײז עלַא ןופ ךמס ןפיוא ,טרפב הפוקּת-םוקמוא רעד

 ,טלעטשעגסיוא שיגָאלָאנָארכ ןפַאש ןַײז ןיא גנולקיװטנַא

 רעד ןיא טירש רעטשרע ןַא ןַײז טעוװ עשרַאװ ןופ ןטפירש ס'ק .י ןופ עבַאגסיוא יד טָא זַא ןפָאה ןליוו רימ

 יד ,ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןיא ןדִיי יד ןופ עטכישעג-רוטלוק רעד רַאפ םירוקמ יד רדְּסּכ ןקורדּפָא ןופ גנוטכיר

 ןוא -למַאז רענענָאטעגּפָא רעד ןָא ,ןבעגוצסױרַא ךעלגעמ ןעװעג טשינ טלָאװ עבַאגסױא עקיטציא

 .רָאי קילדנעצ ַײרד רעביא ןופ ךשמב תואטיגה ימחול תיב ןיא ,ןפַאש ס'ק-י םורַא ,טציא זיב טעברַאשרָאפ
 יד ןטכַײלַאב סָאװ ןריפנַײרַא עצרוק טימ ןטסקעט ס'קי טײלגַאב ןרעװ עבַאגסױא רעד ןיא

 עיציזָאּפ יד ןדנירגַאב ןוא ,רעדנוזַאב גנופַאש רעדעי ַײב ןעמעלבָארּפ עשיפַארגָאילביב ןוא עשיגָאלָאטסקעט
 .רדס ןשיגָאלָאנָארכ םענײמעגלַא םעד ןיא ,ךיז רַאפ טסקעט ןדעי ןופ |

 ןרעוװ סע ּוװ ,ןריֿפנַײרַא יד וצ ןעגנַאהוצ עצרוק טכַארבעג ןרעװ עבַאגסױא רעד ןופ לייט ןטצעל ןיא
 ןיא סעידַאטס ענעדײשרַאּפ ןטכַײלַאב סָאװ ןעמעלבָארּפ עשיגָאלָאטסקעט ענױזַא רעקידמיטרּפ טלדנַאהַאב
 ַא ס'ק .י ןופ גנוצעזרעביא עשידִיי ַא טכַארבעג ךיוא ןרעוװ ןעגנַאהוצ יד ןיא .סעצָארּפ-סגנופַאש סיק-י
 רָאי ןופ טכַאנ-רדס רעטשרע רעד ןיא הביסמ-רערעל רעד תעב ןטלַאהעג טרָאװ סָאד -- טסקעט ןשיערבעה
 טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ןעמענ ןוא םינינע עשירָאטסיה ,רעטרעוו ענעבילקעג רַאפ רַאסָאלג ַא ךיוא יו ,ב"שת
 .ןטסקעט ס'ק .י ןיא

 ןופ טסקעטנָאק רעשירָאטסיה רעד טלדנַאהַאב טרעוו עבַאגסיױא רעד ןופ שָארב ריפנַײרַא םענײמעגלַא ןיא
 ערעדנַא ןוא ןפַאש ןַײז ןשיווצ ןעגנודניברַאפ יד טרעלקרעד ןרעוו סע ןוא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןפַאש ס'ק.י
 .םוקמוא ןתעב טייקשירעפעש רעשידִיי ןופ ןטקעּפסַא עכעלטכישעג-רוטלוק

 רערעלופ ןוא רעַײנ ַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא טירש רעטשרע ןַא זיא עבַאגסױא עקיטציא יד
 עלופ ַא ןַײז טעו טירש רעטייווצ רעד .םוקמוא ןתעב ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ עיצַאטערּפרעטניא
 טנכערעגנַײרַא) (1944 -- 1943 ןרָאי יד ןיא) לעטיוו ןיא ןבירשעג ,קרעוו סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ עבַאגסױא



 .("קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןַײז ןופ סעיסרעוו סקעז עלַא ןופ ךַײלגרַאפ ַא

 רעד ןופ וויכרַא ןטימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טעװעטַארענּפָא זיא ,טקורדעג ָאד ןטסקעט לייט רעטסערג רעד

 וויכרַא-םולבלעגניר לאונמע ןיא טיהעגּפָא ךיז ןבָאה ןטסקעט עקינייא .עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב-"רורד"

 קיצרַאה ןעקנַאד רימ .עשרַאװ ןיא טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא טציא ךיז טניפעג סָאװ ("תבש-גנוע")

 ס'ק.י ןופ ןטַאטסָאטָאפ ןוא סעיּפָאק ןקישוצ ןרַאפ עשרַאו ןיא טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי םעד

 .עבַאגסױא רעקיטציא רעד רַאפ ןעגנופַאש ןוא ןטּפירקסונַאמ

 ןענעז ךָאד ,ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןוא טיהעגּפָא ךיז טָאה עשרַאװ ןופ ןטפירש ס'ק-י ןופ לייט רעסיורג ַא

 ןסיורג ןזיב ,ןטפירש סנָאסלענעצַאק קחצי .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ןעגנופַאש ןופ ןלייט ןוא ןעגנופַאש עצנַאג

 .רעטרע ַײרד ןיא גנוגעװַאב-"רורד" רעד ןופ דניַײרפ ענַײז ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהַאב ןענַײז (1942 ילוי) שוריג

 ןכָאנ .רעמיצסע ןבעל ,ווָאכָארג ןיא ,"ץולחה" ןופ הרשכה-ץוביק ןופ חטש ןפיוא ךעלב ַא ןיא ןבָארגַאב (א)

 ךרוד ,שינעטלעהַאב ריא ןופ ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא ךעלב יד זיא ,1945 רָאי ןיא עשרַאװ ןעַײרּפַאב

 רעייז ַא ןיא ןעוועג ,ווָאכָארג ןיא רמוש ןופ ןגָאז-תודע םעד טױל ,ןענַײז םיבתּכ יד .רענלעז עשיטעיווָאס

 .דנַאטשוצ ןטכעלש
 .19 ףָאהנעמַאז ףיוא ,(טַארנדִיי ןופ ץַאלּפציז רעד רעטעּפש) טסָאּפ -ָאטעג רעד ןופ ףיוה ןיא ןבָארגַאב (ב)

 ןעמ טָאה טנַײה זיב .ןָאסלענעצַאק לרעב ,רעדורב ס'ק .י ןופ רעשעלפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהַאב ןענַײז םיבתּכ יד

 .ןרָאװעג ןבָארגַאב ןענַײז םיבתּכ יד ּוװ טרָא ןטקַאזקע ןגעוו תועידי ןלעפ'ס לַײװ טכוזעג טשינ טרָאד

 ךרוד (שוריג ןסיורג ןרַאפ געט ייווצ) 1942 ילוי ןט20 םעד ,34 ַאנלעיזד ףיוא רעלעק ןיא ןבָארגַאב (ג}

 -"רורד" ןטימ ןעמַאזוצ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא "רורד" ןופ ענומָאק ףעד ןיא ,ףורמּת-םיובנענעט יכדרמ

 ןרָאװעג טריפעגרעבירַא יז זיא 1947 לירּפַא ןיא ןוא ,ןרָאװעג טכוזעגּפָא הזינג יד זיא 1945 גנילירפ .ויכרַא

 ָאד יד ןופ לייט רעטסערג רעד .תואטיגה ימחול תיב ןיא טיהעגּפָא טנַײה זיב טרעוו ןוא לארׂשי -ץרא ןייק

 .הזינג רעד טָא ןופ טמַאטש ןטסקעט עטקורדעג

 שוריג ןסיורג ןופ ףוס ןשיווצ סָאװ טַײצ רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז סָאװ ןעגנופַאש יד ןופ לייט ַא

 ןבעגעגרעביא זיא ,(1943 ראונַאי ןט18) דנַאטשּפיוא ןטשרע ןופ בייהנָא םעד ןוא (1942 רעבמעטּפעס ןט12)

 טנַײה זיב ךיז ןעניפעג ןטּפירקסונַאמ ָא יד .68 עיּפילָאװָאנ ףיוא ,וויכרַא-םולבלעגניר לאונמע םעד ןרָאװעג

 .עשרַאװ ןיא ,טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא

 ןט18 ןשיווצ סָאװ טַײצ רעד ןופ ןעגנופַאש ס'ק .י ןרָאװעג ןטלַאהַאב ןענעז ּוװ טסּוװַאב טשינ זיא טנַײה זיב

 .(דנַאטשּפױא רעסיורג רעד) 1943 לירּפַא ןט 19 םעד ןוא (דנַאטשּפױא רעטשרע רעד) 1943 רַאונַאי

 ַא ןגעוו הרעה ַא רעטַײװ ָאד רימ ןעגנערב קרעוװ ס'ק-י ןופ רדס ןשיגָאלָאנָארכ ןטימ גנודניברַאפ ןיא

 ןיא ןעוועג ןיוש זיא דנַאב רעד תעב ,סנטצעל ןרָאװעג רָאלק טשרע זיא תועט רעכעלגימ רעד .תועט ןכעלגימ

 ַא ןיא ,עשרַאװ ןיא עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעדנעב ייווצ עטשרע יד ןופ ןעניײשרעד ןכָאנ ,קורד

 לארׂשי ןופ ףליהטימ רעד טימ שימרעק ףסוי ר"ד ןופ טרעלקרעד ןוא טריגַאדער ,גנוצעזרעביא רעשיערבעה

 | :יקצָאטסָאלַאיב

 עטצעל יד ןיא ןוא ,(1951) לַאטנעמולב :עז) המישר רעשיפַארגָאילביב סלַאטנעמולב ןמחנ ןופ קידנבײהנָא

 רעד זיב ,(364 'ז ,ט"כשת ןוא 444 'ז ,1956 - ז"טשת) םינורחא םיבתכ ןופ סעבַאגסױא ייווצ

 ןיא הרובג ןוא ןברוח ןגעוו ןעלקיטרַא ןופ עיפַארגָאילביב :ָאווְיי ןוא םשודדי ןופ עיצַאקילבוּפ רעקידתופּתושב

 ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,עבַאגסױא רעזדנוא ןיא ךיוא יו ,174 -- 173 זז ,1966 קרָאי-וינ ,קידָאירעפ רעשידִיי

 :ןעגנופַאש ַײרד יד ןגעוו סעטַאד עבלעז יד ןבעגעגנָא ןרעװ -- סעיפַארגָאילביב עטנָאמרעד ןביוא יד

 ."טכערעג זיא לווַײט רעד ןעוו" ןוא ,"םירפס רכומ ילדנמ ןופ גָאטסטרובעג ןט105 םוצ" ,"ַאקצילעמרַאק"

 יד ןופ טלַאהניא םעד שרעדנַא סיוא טלעטש ןוא שימרעק .י ר"ד ןופ עיצידע יד טמוק עלַא יז ןגעקטנַא

6 



 .סעטַאד ערעייז טַײב ןוא ,ןענישרעד ןענַײז ןעגנופַאש ַײרד יד ּוװ ,רורד ןופ ףניפ ןוא ריפ ןרעמונ

 יירד ס'ק.י ןופ סעטַאד יד טימ ןוא רורד ןופ ןרעמונ יד טָא ןופ טלַאהניא ןטימ רעטנָאלּפ ןרַאפ הביס יד

 וצ ןעגנַאגרעד ןענַײז רורד ןופ ןרעמונ עסיוועג ןופ ןלַאניגירָא יד סָאװ םעד ןיא סיוא טזַײװ טקעטש ןעגנופַאש

 טשינ זדנוא וצ עצנַאג ןייק ללכב ןענעז רעדָא ,דרע רעד ןיא ןרָאי ןגיל ןכָאנ דנַאטשוצ ןטכעלש ַא ןיא זדנוא

 ןענעז עכלעוו ,ןלַאירעטַאמ-וויכרַא יד ףיוא וליפַא ןַײז וצ ךמוס ךיז ךעלגעממוא זיא לָאמ לייט .ןעגנַאגרעד

 םיטרּפ עשיפַארגָאילביב יד ןעמענוצנָא הטונ ןענעז רימ .לָאמ עכעלטע ןרָאװעג טריטירָאס ןוא טשַאטעג ןיילַא
 ןיא ,עיפַארגָאילביב םשודדי רעד ןיא םיטרּפ ענעבעגעגנָא יד טציא ןטלַאה רימ ןוא עיצידע-שימרעק רעד ןופ

 ,תועט ַא רַאפ ,דנַאב םעד ןיא ךיוא יו ,המישר סלַאטנעמולב ןיא ןוא םינורחא-םיבתכ יד

 זיא לװַײט רעד ןעוו" :ַאזַא תועט-ןוקיּת רעד זיא ,ןעגנורעלקרעד עטנָאמרעד ןביוא יד ןופ טכיל ןיא

 עכעלטע טימ טשינ ןוא ,1940 רעבָאטקָא ןיא ,ש"ת ירשת ,4 'מונ ,"רורד" ןיא ןענישרעד זיא "טכערעג

 ןופ גָאטסטרובעג ןט 105 םוצ" ןוא "ַאקצילעמרַאק" ןגעקרעד .1941 רַאורבעפ-רַאונַאי ןיא ,רעטעּפש םישדח

 1941 רַאורבעפ-רַאונַאי ןופ ,א"שת טבש-תבט (9) 5 'מונ "רורד" ןיא ןענישרעד ןענַײז ,"םירפס רכומ ילדנמ

 .1940 רעבָאטקָא ןיא ,רעירפ םישדח עכעלטע טימ טשינ ןוא

 ןפלָאהעג ,ןסיוו ןוא ןעגנוקרעמַאב ערעייז טימ ,ןבָאה עכלעוו עלַא יד קנַאד ןיַײמ ןקירדסיוא ךיא ליוו ףוסל

 ןענעקַאב רַאפ ןקורעמש אנח רָאטעּפָארּפ קנַאד ַא טמוק לּכ-םדוק .עבַאגסױא רעד רעביא טעברַא רעד תעב

 ןיא ןפַאשעג רוטַארעטיל עשידִיי יד -- טיבעגשרָאפ םעד טָא ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ סעיצקעל ענַײז ןיא רימ

 עיסרעוו רעטשרע רעד וצ ןוא רַאסָאלג םוצ ןעגנוזַײװנָא עלופטרעוו ענַײז רַאפ ןוא -- ןרעגַאל ןוא סָאטעג

 טָאה רעכלעוו ,ןרענש יבצ קנַאד ןקיצרַאה רָאג ןרעדנוזַאב ַא .דנַאב םעד ןיא ריפנַײרַא םענײמעגלַא ןַײמ ןופ

 ;קיטירק רעכעלצונ ןוא רעקיטומטוג רעשירבח ַא טימ טעברַא יד טײלגַאב טָאה ןוא ,ןגעוו יד ןפָאלרַאפ רימ

 ןוא ןעגנורעלקפיוא ,ןעגנוזַײװנָא עקילָאצמוא טימ ןפלָאהעגסױרַא ןוא די-בתּכ םעד טנעיילעג טָאה

 הווח ר"ד קנַאד ַא .ןעניײשרעד טנעקעג טשינ דנַאב רעד טלָאװ גנוקיטומרעד ןוא תונשקע ןַײז ןָא .ןטנעמוקָאד

 .ס'ק.י ןיא רעטרעוו ןוא ןקורדסיוא ןופ טַײטַאב ןוא ץונַאב ןגעוו ןעגנוזַײװנָא יד רַאפ ןיקסנַאינרוט

 לופגרָאז ,די-בתּכ םעד קידנענעיילרעביא טָאה רעכלעוו ,ל"ז ןקנורט היעשי ר"ד טמוק קנַאד ַא .רַאלובַאקָאװ
 .טרילומרָאֿפ יצ טרילָארטנָאק ןרעו וצ לָאמ ַא ךָאנ ןרעדָאפ סָאװ ןלעטש ןוא םינינע ףיוא ןזיװעגנָא

 -רוטלוק רעשידִיי רעד ַײב ,דנָאפ-רוטַארעטיל ץיברוה הקבר ןוא לאומש ר"ד םעד טמוק קנַאד רעדנוזַאב ַא
 םעד ןקורדּפָא ןרַאֿפ טמיטשַאב טָאה דנָאפ רעד סָאװ ץנעוובוס רעד רַאפ ,םילשורי ןיא טפַאשלעזעג
 ןכעלגעמרעד ןרַאֿפ םילשורי ןיא דנָאֿפ סיווייד-ידייל םעד ןוא ,עבַאגסױא רעד וצ ריפנַײרַא םענײמעגלַא
 ןופ ךשמב ,(קרָאי"וינ) ָאוויי ןיא ןַײז ןַײמ תעב ,ריפנַײרַא םענײמעגלַא ןופ חסונ ןשידִיי םעד ןטיירגוצוצ
 ,1979/80 רָאינרעל

 יד ןענעיילרעביא רַאֿפ ןדחל ארזע ןוא ןביצי ןבואר ,ןענַאמנזַײא יבצ חוּכ-רשיי ןקיטכירפיוא ןַא ףוסל
 ,תואטיגה ימחול תיב ןופ רעטעברַאטימ עלַא טימ ןעמַאזוצ ,ייז .רוטקערָאק עטירד יד ןוא עטייווצ יד עטשרע
 .ףליה רעקידתושממ רעייז רַאֿפ ןוא תושקב עניַײמ עלַא ןעמוקכָאנ רַאפ קנַאד ןטספיט ןַײמ

 הרוצ ַא ןָאטוצנָא ימ ןַײז רַאפ ,דחואמה ץוביקה תאצוה ןופ ,ןדעלג ילא קנַאד ַא -- ביבח ןורחא ןורחא ןוא
 .ךוב ןופ ןעזסיוא ןשיּפַארגָאּפיט ןרַאפ ןעזנַײא ןַײז רַאפ ןוא ,טלַאהניא םעד

 עשידִיי סנָאסלענעצַאק קחצי ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ םענופ רָאטַאיציניא רעד ןעוועג זיא ,ל"ז ןַאמרעקוצ קחצי
 טקריוועג ןוא טקעיָארּפ םורַא טעברַא יד טײלגַאב וויטקַא רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ןופ ךשמב .ןטפירש
 יד ןוא ענַײז ןלָאז .עבַאגסױא רעד ןופ םענרַאפ ןוא רעטקַארַאכ ןקיטליגדנע םעד ףיוא קידנרידיצעד
 טימ ןרעוו טקנעדעגרַאֿפ ,טריֿפעגנָא ןוא טעדנירגעג טָאה רע סָאװ תואטיגה ימחול תיב ןופ ןעגנוָימַאב
 .טײקרַאבקנַאד





 טלַאהניא

 ןשירָאטסיה רעייז ןיא עשרַאװ ןופ ןטפירש עשירַארעטיל סנָאסלענעצַאק קחצי
  ךוטנייש לאיחי ןופ -- טסקעטנָאק

 ןופ עיגָאלָאנָארכ יד ןוא ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ עיגָאלָאנָארכ יד (11) המדקה
 גנופַאש עשירַארעטיל ןוא טעברַא-רוטלוק סנָאסלענעצַאק קחצי (23) ןבעל ןשידִיי
 ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא גנודנעוו רעשירַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד (35)
 (63) טוט ןטימ םינּפ -לא-םינּפ ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא טיײברעביא רעד (42)
 טייקיטעט רעשירַארעטיל סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןטקעּפסַא עכעלטּפַאשלעזעג יד
 (91) תורעה (78) דנַאטשפיוא ןסיורג ןזיב טַײצ-שוריג רעד ןופ (70)

 עשרַאװ ןופ ןטפירש סנָאסלענעצַאק קחצי

 1 ריפנַײרַא

 לָאמַא ןופ ןגעוו ףיוא

 2 ריפנַײרַא

 1940 רָאי ןופ וויטָאמסקלָאפ

 3 ריפניײרַא

 הטיחשה לע

 4 ריפנַײרַא

 טַײצרָאי ןקירעייַײה סקילַאיב וצ

 5 ריפניײרַא

 + לייט רעטשרע? "רוּכזי"

 6 ריפנַײרַא

 ַאקצילעמרַאק

 7 ריפנַײרַא

 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ גָאטסטרובעג ןטפניפ טרעדנוה םוצ

 8 ריפנַײרַא

 טנוװָא-ך"נּת ַא וצ גנונעפע

 9 ריפנַײרַא

 = טנוװָא-ך"נּת ַא וצ םויס רעטמַארגעג ַאק

115 

118 

124 

125 

111 

134 

137 

145 

151 



 10 ריפנַײרַא

 = ןעגנוצעזרעביא- ן"נּת כי

 (161) ח"מ היעשי (160) ח"מ לטיּפַאק םוצ (157) ז"מ היעשי (153) ב"מ היעשי
 (175) ןו"כ --ז"ט ,ד"ל לאקזזיו (171) א"ל הימרי (169) 'נ היעשי (165) ט"מ היעשי
 (186) ='ג בויאק (183) ג"י עשוה (179) 'ב עשוה (177) 'א עשוה

 11 ריפנַײרַא

 וׂשע ןוא בקעי

 12 ריפניײרַא

 טקַא ןייא ןיא עיזַאטנַאפ-הּכונח ַא ;ןשטנעמ ןוא טכיל ןשיװצ

 13 ריפניַײרַא

 סַאג ןיא רעדניק

 14 ריפנַײרַא

 טכערעג זיא לווַײט רעד ןעוו

 15 ריפנַײרַא

 ןטקַא ריפ ןיא עידעגַארט-סקלָאפ עשילביב ;לבב תורהנ לע
 (328) טקַא רעטרעפ (296) טקַא רעטירד (257) טקַא רעטייווצ (233) טקַא רעטשרע

 16 ריפנַײרַא

 ;ןטקַא ַײרד ןיא גנולעטשרָאפ ַא ;(רעכעטסַאּפ יד ןשיווצ) םילשורי םורַא
 (417) טקַא רעטירד (396) טקַא רעטייווצ (380) +טקַא רעטשרעק

 17 ריפניירַא

 ,דליב-םירוּפ ַא ;תונמ-חלש

 18 ריפנַײרַא

 = שיערבעה ףיוא ? םירופל ריש

 19 ריפניירַא

 לדנַאה

 20 ריפניַײרַא

 טוט סעלעשרעה ןופ קינָארכ יד

 21 ריפניַײרַא

 (טיוט סעלעשרעה וצ) "!ךעלדיל סַאמ ַאי"

 22 ריפניײרַא

 לַאב רעד

153 

111 

203 

226 

228 

233 

280 

242 

255 

158 

276 

279 

285 



 23 ריפנַײרַא

 רעגנוה ןופ רעדיל
 (494) +ןעמָאנ ַא ןָא 2? (ב) (493) "סַאג ןיא םוק" (א)

 24 ריפניײרַא

 ןטקַא ַײרד ןיא עידעגַארט עשילביב ;בויא
 (542) טקַא רעטירד (517) טקַא רעטייווצ (500) טקַא רעטשרע

 25 ריפנַײרַא

 = דניירפ רַאפ ,"בויא" עמַארד רעד ןופ ןעגנומדיוו 2

 26 ריפניירַא

 + לייט רעטייווצ ? "רוּכזי"

 27 ריפנַײרַא

 סַאג ןיא טיצ ךימ

 28 ריפנַײרַא

  קינָארכ רעװעשרַאװ 2

 29 ריפניַײרַא !

 טלעק ןופ רעדיל

 30 ריפנַײרַא

 ךתמח ךופש

 31 ריפניירַא

 רעד ןיא הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפע 2
 (שיערבעה ףיוא) = ב"שת רָאי ןופ טכַאנ-רדס רעטשרע

 32 ריפניײרַא

 ריד ייוו

 33 ריפניירַא

 יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד

 24 ריֿפנַײרַא

 טכַאלעג טָאה דיי רעד

 35 ריפנַײרַא

 רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד

 36 ריפניײרַא

 קילגמוא ןסיורג ןיַײמ ןופ גָאט רעד 14/8 2
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 ןעגנַאהוצ

 735 ג ,בויא : = ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת 2 10 ריפנַײרַא וצ

 236 וׂשע ןוא בקעי 11 ריֿפנַײרַא וצ

 27 (רעכעטסַאּפ יד ןשיווצ) םילשורי םורַא 16 ריפנַײרַא וצ

 239 לַאב רעד 22 ריפנַײרַא וצ

 ןופ שידיי ףיוא גנוצעזרעביא 31 ריפנַײרַא וצ
 טכַאנ-רדס רעטשרע רעד ןיא הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפע 2
 239 = ב"שת רָאי ןופ

 41 קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןופ גָאט רעד 14/8 - 2 36 ריפנַײרַא וצ

 248 רַאלובַאקָאװ סנָאסלענעצַאק קחצי

 755 ןריפנַײרַא יד ןיא םירוקמ עטנָאמרעד יד וצ לסילש רעשיפַארגָאילביב

 ,סעיצַאזינַאגרָא ,רעטרע ,ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז
 7261 ןעגנופַאש ןוא סעיצקילבוּפ

 רעדליב ןוא סעיצַארטסוליא יד ןופ המישר

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ,יבצ ןוז ןַײז ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי (22) ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןָאסלענעצַאק קחצי
 טנוװָא-ך"נּת רעטשרע רעד (1217120) "1940 רָאי ןופ וויטָאמסקלָאפ" דיל ןופ טסקעט ןוא ןטָאנ יד (112)
 (189) היעשי רפס ןיא ח"מ קרּפ ןופ גנוזעלרָאפ רעד וצ המדקה עטמַארגעג (149) ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 עשיפַארג טימ די-בתּכ ןופ לטַײז ַא (256) "לבב תורהנ לע" ןופ די-בתּכ ןיא טקַא ןטייווצ ןופ רעש רעד
 ףיוא ןרָאיטקַא יד ןוא תושפנ יד ןופ המישר (295) "לבב תורהנ לע" ןופ טקַא ןטירד םוצ ןעגנוזַײװנָא-ענעצס
 די-בתּכ רעטקידעשעצ רעד (380) "םילשורי םורַא" גנולעטשרָאּפ רעד ןופ די-בתּכ ןיא טַײז רעטשרע רעד
 - (499) "בויא" ןופ עליה יד (496) בויא עמַארד רעד ןופ רעש רעד (464) "לדנַאה" גָאלָאנָאמ ןשיטַאמַארד ןופ
 המלש ןגעוו דיל סָאד" ןופ די-בתּכ רעד (616) קינָארכ רעװעשרַאװ סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ לטַײז ַא
 ןבילברַאפ זיא סָאװ טַײז עקיצנייא יד -- "טכַאלעג טָאה דיי רעד" ןופ יי -- 'ט סיקרּפ (649) "יקסווָאכילעשז
 ,"קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןופ גָאט רעד 14/8 -- 42" ןופ חסונ-ןשיוצ ַא ןופ טַײז עטשרע יד (657) די-בתּכ ןופ
 די-בתּכ רעטריציפיטנעדיא טשינ רעשִיערבעה ַא (709) ןבָאגוצ עכעלטפירשטנַאה סנָאסלענעצַאק קחצי טימ
(747) 



 ןופ ןטפירש עשירַארעטיל סנָאסלענעצַאק קחצי
 טסקעטנָאק ןשירָאטסיה רעייז ןיא עשרַאװ

 המדקה

 ןדנוברַאפ רוטַארעטיל ַא זיא ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא טּפַאשרעהייצַאנ רעד רעטנוא רוטַארעטיל עשידִיי יד

 זיא סָאד .ןשיפַארגָאיבָאטױא-ןכעלנעזרעּפ ַא ַײס ןוא םענײמעגלַא ןַא ַײס ,טסקעטנָאק ןשירָאטסיה ַא טימ

 -לעטיוו ןיא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןבירשעג קרעוו סנָאסלענעצַאק קחצי טימ גנודניברַאפ ןיא ױזַא טרפב

 ייס ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב עשרַאװ ןיא ןדִיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ ךייש סָאװ יַײס ,רעגַאל

 ןיא ,שידִיי רקיע רעד ןבירשעג .ק.י טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא .רעבַײרש ןופ עיפַארגָאיב רעד וצ ךייש סָאװ

 ץונַאב רעלַאנָאיצקנופ ַאזַא ,לַאפוצ ןייק טשינ טַײװ זיא סָאד .שיערבעה סנטסרעמ ןבירשעג רע טָאה לעטיװ

 ןַײז ןיא עיסנעמיד רעשירָאטסיה ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ זַײװַאב ַא זיא ןכַארּפשבַײרש ענַײז טימ

 יד ןיא ןפַאש ןטגַײװצרַאפ ןַײז ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןָאפ יד טרעוו עכלעוו ,ןַײזטסּוװַאב ןשירעביַײרש
 .ןרָאי-המחלמ

 ןוא רעבַײרש רעקיכַארּפש "ייווצ ַא סיוכרוד ןעוועג זיא ,1886 רָאי ןיא רענעריובעג ַא ,ןָאסלענעצַאק קחצי

 ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג רעשזדָאל ןיא ןוא גנויצרעד רעשידִיי ןופ ןטיבעג יד ףיוא רעוטפיוא רעלופטסנידרַאפ ַא

 עמַאס םַײב ךָאנ ןבױהעגנָא רע טָאה שידִיי ףיוא ןוא שיערבעה ףיוא געוו ןשירַארעטיל ןַײז .ןבעל-רוטלוק
 רעטניה ןוא רָאי 53 םורַא ןעוועג רע זיא ךורבסיוא-המחלמ ןופ טיַײצ רעד ןיא .טרעדנוהרָאי 2 ןופ ביײהנָא
 ןּתעב רעבַײרש עקיטכיוו ןוא ערעדנַא ךס ַא יו טשינ .טייקיטעט עשירַארעטיל רָאי 40 ןעוועג ןענַײז םיא
 סנעמעוו ןוא געוו ןשירַארעטיל רעייז ןופ בייהנָא ןיא המחלמ רעד תעב ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,םוקמוא
 לגיּפש והיעשי לשמל יו --ץרוק וויטַאלער ךָאנ ,רעטלע ןגנוי רעייז רעביא ,ןעוועג זיא עיפַארגָאיב עקיטסיײג
 ןטסעמרַאפ טפרַאדַאב ךיז ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה -- (1913 ןריובעג) רעוועקצוס םהרבַא ןוא (1906 ןריובעג)
 רעטסכעלקערש רעד טימ ןרָאװעג טוװּורּפעג זיא סָאװ השורי רעשירַארעטיל ןוא רעשידִיי רעקיטסַײג ַא טימ
 זיא טסעמרַאֿפ רעד .עטכישעג רעגנַאל ןַײז ןיא טנעקעג טָאה קלָאפ עשידִיי סָאד סָאװ ןעגנּוװּורּפ עלַא ןופ
 וצ ,םוקמוא ןיא ןברוח ןשידִיי ןטסערג ןופ קילבנָא ןיא ,ןייגרעד וצ טייקיעּפ סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא ןגעלעג
 טימ ןרילומרָאּפ וצ סע לגוסמ קיטַײצכַײלג ןַײז ןוא דרע רעד ףיוא סנבעל עכעלשטנעמ ןופ גנוניזַאב ַא
 טרעוו סָאד ,טײקטמוטשרַאפ ענעגייא ןוא טײקרַאבגָאזמוא יד ןגיזַאב ןוא ןגַײװש םעד ןפמעקַאב .רעטרעוו
 טימ רעפרַאש ץלַא טרעוו סָאװ טסעמרַאפ ַא ,רעביַײרש ַא ןופ טסעמרַאפ רעתמא רעד ןרָאי-םוקמוא יד תעב
 עשרַאו ןיא שוריג ןסיורג ןרַאפ ןכָאװ ייווצ םורַא .טכַאמ גנוטכינרַאֿפ-ןסַאמ עשיצַאנ יד סָאװ טירשרָאפ ןדעי
 :"רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" ןַײז ןיא ,ױזַא סיוא םעד ןגעוו .ק.י ךיז טקירד

 טסכַאװ ןוא קִיור טסייטש ,יבר רעקילייה ָא"

 טסכַאמ ,רָאנ ךיז טסכַאמ וד !קִיור טינ ךָאד טסיב וד

 רָאג זיב קיור ןעוועג טסטלָאװ יו ױזַא

 !רָאװ טינ ,רעכיז טינ ךָאד טסיב וד ...רעכיז ןוא

 ךיוא טינ ןיוש קרַאטש ןוא ,טינ ךיוא וטסיב גנוי ןוא
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 - ךיוה רעד ןיא טנעה יד ,ןגיוא ענַײד טסבייה וד

 ?טנעה יד וטסבייה ,גָאז ,ןעמעוו וצ ...ךָאנ טסביילג וד

 !דנעל יד ףיוא שטַאּפ ןוא רעצ ןיא יז ךערברַאפ

 ,ּפָאק ןופ ךיז רָאה יד גנולפייווצרַאפ ןופ סַײר

 ,..ּפָארַא עטכיַײפ יד ,ןגיוא ענַײד זָאל

 !רעמ טינ ךָאד טסביילג וד ,יבר רעקיבײלג ,ָא

 ...רערט עקידוז ןַײד למיה םעד טינ זַײװ

 - ץרַאה ןטגָאטייוװעצ ןיַײד םיא רַאפ ןפע טינ

 ץרַאמש ןַײד ,ןביולג ןַײד ףיט טָאטשנַא טינ זַײװ ןוא

 - םוטשרַאפ ןגַײווש ןיא ...ללּפתמ טינ רעמ ַײז

 !םורפ טינ ךָאד טסיב וד ,רעניזדַאר רעמורפ ,ָא

 ,ביל רָאנ ,םענַײד ןטשרעבייא םעד ,םיא טסָאה וד

 ...!ביגרַאפ םיא ביגרַאֿפ ,טייקסטוג ןַײד ןיא ביגרַאפ

 - וצ םענַײז קלָאפ ןופ םוקמוא םוצ ךיז טקוק רע

 ...וד יוװ זָאלטכַאמ ןוא ןפלָאהַאבמוא זיא ןוא
 ןד"י ,'א גנַאזעג ,רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד :ןופָו

 (ש"י -- ןכָארטשעגרעטנוא)

 ןלָאז ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןבירשעג קרעוו סיקיי זַא ןעוועג םרוג ןענַײז ןדנַאטשמוא-טרָא ןוא -טַײצ יד

 ןעגנַאגַאב זיא ןילַא םעד טימ .רדס ןשיגָאלָאנָארכ ןטרעקרַאפ ַא ןיא ןוא זַײװכעלסיב קורד ןיא ןעניײשרעד

 זיא ,קרעוו ענַײז טימ טנעקַאב ךיז טָאה רעכלעוו רעד ,תישאר .ןפַאש ס'ק.י ןגעק הלווע עטלּפָאט ַא ןרָאװעג

 טפַאשטנַאקַאב ןַײז טול קרעוו ערעִירֿפ יד ןטכַארטַאב וצ ,טייהרעקידלושמוא ,ןרָאװעג טריֿפרַאֿפ םעד רעביא

 םענופ ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא םורַא ױזַא ןענַײז ןֿפַאש ןַײז ןופ ןלייט לַײװ אקווד ,סנטייווצ .עטצעל יד טימ

 ןבילבעג ןענַײז יז ןוא טשלעפעג ןרָאװעג ןיז רעייז רַאֿפרעד זיא ,גנולקיװטנַא ןַײז ןוֿפ רדס ןשירָאטסיה

 ןופ דיל סָאד" עמעָאּפ רעטסּוװַאב ס'קי טימ ןעשעג ,לשמל זיא ױזַא .ךעלדנעטשרַאֿפ רעקינײװ

 ןַײז .גנוֿפַאש עטסטנַאקַאב ס'ק.י המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג זיא עמעָאּפ יד ."קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא

 ןעוועג זיא סָאװ עמעָאּפ רעד טָא טימ רקיע רעד ,רוד ןופ ןַײזטסּוװַאב ןיא גָאט וצ טנַײה ןדנוברַאֿפ זיא ןעמָאנ

 רעבָא זיא סע .המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ עטשרע יד ןוא ןעגנוֿפַאש עטצעל ענַײז ןוֿפ ענייא

 קחצי קידנענעק טשינ ןייטשרַאפ ןוא ןצַאשּפָא טכער ריא טעװ רענעייל רעקיטנַײה רעד בוא קפס ַא

 סיק.י ךיוא יװ ,טסקעטנָאק ןשירָאטסיה רעייז ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קרעוו ערעדנַא סנָאסלענעצַאק

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןופ רעדיל עשיערבעה

 עטצעל עמַאס יד רָאנ ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז םיבתּכ עטצעל סיק-י ןופ עבַאגסױא רעטשרע רעד ןיא ךיוא

 ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז סעבַאגסױא ערעטַײװ יד ןיא ןוא ,ךיַײרקנַארפ ןיא רעגַאל-לעטיוו ןופ ענַײז קרעװ

 ַײרד ' .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןטפירש עשידִיי ענַײז ןופ לייט ַא ןופ ןעגנוצעזרעביא עשייערבעה טּפױה רעביא

 גַאלרַאפ ןופ ןבעגעגסױרַא ,טנַײה זיב ןענישרעד ןענַײז ןטֿפירש עטצעל סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ סעבַאגסױא

 טרעוו סעכַאגסױא ייווצ עטשרע יד ןופ לעטשנעמַאזוצ םעניא ןיוש .תואטיגה ימחול תיב ןוא דחואמה ץוביקה

 ןשִיערבעה םוצ השורי עשירַארעטיל עשידִיי ס'ק.י ןרעטנענרעד וצ רעבעגסױרַא יד ןוֿפ ןליוו ַא טלגיּפשענּפָא

 יד .טַײז רעטייווצ רעד ןופ קרעװ ענַײז ןופ רוקמ ןשידַיי םעד ןכעלטנֿפערַאפ וצ ןוא ,טַײז ןייא ןופ רענעייל

 ןוא ןשטנּוװ עמיטיגעל עדייב ןשיווצ הרשּפ ַא וצ רעבעגסױרַא יד רעבָא טגניווצ ןטסקעט עשידִיי לָאצ עסיורג
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 קרעוו עטצעזעגרעביא יד ןופ עבַאגסױא יד ןדיישעצ וצ שינעפרעדַאב יד רערָאלק ץלַא טרעוו רעטַײװ סָאװ

 עשידִיי ס'ק.י טימ עבַאגסיוא ןַא ןופ ןטסקעט עשיערבעה עלעניגירָא יד טימ ןעמַאזוצ שיערבעה ףיוא

 ןופ עבַאגסױא רעטצעל ןוא רעטירד רעד ןיא טקורדעג טיַײז ןייא ןופ ןרעוו םורַא ױזַא .ןטסקעט עלעניגירָא

 קרעוו עשידִיי ןופ ןעגנוצעזרעביא טימ ןעמַאזצ קרעוו עשיערבעה יד רָאנ ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ

 טקורדעג ןרעוװ טַײז רעטייווצ רעד ןופ .ןבָאגוצ טימ ,עבַאגסױא רעטייווצ רעד ןיא ןַײרַא ןענַײז סָאװ

 1964 רָאי ןיא .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קרעוו עשידִיי ענלצנייא ,סעכַאגסוא עטַארַאּפעס ןיא רעדנוזַאב

 ןוא ,דנַאב ןייא ןיא "קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד" ןוא "רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" ןעניַײשרעד

 " לבב תורהנ לע" עמַארד יד רעדנוזַאב טקורדעג טרעוו 1967 רָאי ןיא

 ךָאנ ןענַײז ,השורי עשירַארעטיל ס'ק-י ןקורדוצּפָא ןעגנוגנערטשנָא עקירעהַא זיב יד ףיוא טקוקעג טשינ

 ערעדנַא .טקורדעג טשינ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רקיע רעד ,קרעוװ עשידִיי ענַײז ןופ ךס ַא ןבילבעג ץלַא

 ןיא .םרָאפ רעטזַײרגרַאפ ַא ןיא טכַארבעג ןרעוו ,רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא טקורדעג ןעוו וליפַא ןטסקעט

 רעד ןופ ןטסקעט עלַא סַאנסױא ןָא טכעלטנפערַאפ ןרעוו ןטפירש עטצעל ס'ק-י ןופ עבַאגסױא רעזדנוא

 ַא .טרירפישעד יײנ סָאד ןופ ןרעוו ןוא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןפַאש ס'ק-.י ןיא הפוקּת רעװעשרַאװ

 עטסערג עמַאס יד .ללכב יצ לַאניגירָא ןשידִיי ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד ןרעוו ןטסקעט יד ןופ ךס

 טציא זיב ,שידִיי ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םישזער-יצַאנ ןרעטנוא עשרַאװ ןיא ןטפירש ס'ק-י ןופ טייהרעמ

 ןופ דליב עצנַאג סָאד טלעפעג טָאה'ס לַײװ ,וטפיוא ס'ק-י טַארוקַא ןצַאשוצּפַא ךעלגעממוא רעבָא ןעוועג זיא

 טשינ טציא זיב ןבָאה סָאװ תוביס רָאּפ ַא ןַארַאפ ןענַײז סע .ןברוח ןתעב ןפַאש ןַײז ןיא גנולקיװטנַא רעד

 ןשיוװצ עטסקיטכיוו ייווצ יד ,ןטפירש רעװעשרַאװ ס'ק-י ןופ עבַאגסיוא עלופ ַא ןבעגסױרַא סָאד טכעלגעמרעד

 רעד ןוא ?ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדי-בתּכ עטעװעטַארעגּפָא לייט ַא ןופ דנַאטשוצ רעטכעלש רעד :ןענַײז ייז

 יײב ךיוא יו עשרַאװ ןיא טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא ךיז ןעניפעג ןטּפירקסונַאמ לייט סָאװ טקַאפ
 * ןענָאזרעּפ עטַאוװירּפ

 סָאד ןוא ,ןעגנופַאש עטסּוװַאב ס'ק.י ןצַאשוצּפָא ווּורּפ ןדעי רַאפ גנידַאברָאפ ַא רַאפרעד ןַארַאפ זיא סע

 רעד ןופ קוקכרוד ַא ןופ ןעמַאר יד ןיא ןטפירש עטנַאקַאב רעקינייװ ענַײז רעִירפ ןענרעלוצכרוד -- זיא

 ,גונעג טשינ ךיוא רעבָא זיא סָאד .רדס ןשיגָאלָאנָארכ ַא טיול ,ןפַאש ןשירַארעטיל ןצנַאג ןיַײז ןיא גנולקיװטנַא

 ןיא הּפוקּמ-ָאטעג רעד ןוא עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןופ ןָאפ ןפיוא ןרעוו טכַארטַאב ךיוא ףרַאד ןפַאש ס'ק י

 ןוא ,שזדָאל ,טָאטש ס'ק-י ןופ עיצַאּפוקָא רעד ןופ קידנבײהנָא - ןעגנולדנַאװמוא עשירָאטסיה יד ןופ טכיל

 לירּפַא ןט19 םעד --עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ דנַאטשפיוא ןסיורג ןזיב 1939 ןיא עשרַאװ ןופ

 יד ,ָאטעג ןיא טרָא רעכעלטפַאשלעזעג סנָאסלענעצַאק קחצי ןרעוװ טלעטשעגטסעפ ךיוא ףרַאד סע ,3

 רעטקַארַאכ רעד ךיוא יו ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ןופ ןעמַאר יד ןיא טייקיטעט ןַײז ןופ ןטיבעג
 -שיפַארגָאיב יד ןגָאמרַאפ ןלעו רימ ןעוו ,ןַאד טשרע .וויטקַא ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ןזיַײרק יד ןופ
 רעד ףיוא ןרַאּפשנָא ןענעק קרעוו עניַײז ןופ זילַאנַא רעשירַארעטיל רעד ךיז טעוו ,עיצַאמרָאפניא עשירָאטסיה
 .ריא ףיוא עיצקַאצר ס'ק.י ןוא טייקכעלקריװ-ָאטעג רעד ןשיווצ עיצקַארעטניא רעד ןופ גנובַײרשַאב

 ןעמענרַאֿפ רַאֿפרעד ךיז טעװ ןטפירש רעװעשרַאװ ס'ק-י ןופ דנַאב םעד וצ ריפנַײרַא רענײמעגלַא רעזדנוא
 רעד .טסקעטנָאק ןשירָאטסיה רעייז ןיא ,ןפַאש ןוא ןבעל סנָאסלענעצַאק קחצי ןלעטשקעװַא טימ
 ךוב רעדנוזַאב ַא ןיא ןענַײשרעד ךעלטנפָאה טעוװ קרעוו עטכַארבעג ָאד יד ןופ זילַאנַא רעשירַארעטיל
 דנַאב רעדנוזַאב ַא .לעטיוו ןיא רעגַאל ןופ ןטפירש עשידִיי ןוא עשיערבעה סיקיי ןופ זילַאנַא ןטימ ןעמַאזוצ
 רעקיטליגדנע ןַא ןופ לייט רעטייווצ ַא יו ןרעוו וצ טקורדעג טרינַאלּפ טרעוו ןטפירש-לַײטיװ יד טימ
 סע ּוװ המדקה עצרוק ַא קרעוו ןדעי וצ טכַארבעג טרעוו לייט םעד ןיא .ןטפירש עטצעל ס'קיי ןופ עבַאגסױא
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 ןופ ףוס םיַיב .גנופַאש רעדעי ןופ ןטקעּפסַא עכעלטנזעוו ןוא עשיפַארגָאילביב ענעדיישרַאפ טרעלקרעד ןרעוו
 ןוא עשיגָאלָאטסקעט ,עשילַאקיסקעל ןעלדנַאהַאב סָאװ ןעגנַאהוצ ייר ַא ךיוא ןעמוק עבַאגסױא רעזדנוא

 .טסקעט ןופ ןטקעּפסַא עכעלכַארּפש

 -המּכמ יז יו שרעדנַא ָאטעג רעװעשרַאװ יד זיא שזדָאל ןופ ןוא ענליוו ןופ סָאטעג יד טימ ךַײלגרַאפ ןיא
 יד ןכלעוו גנוטכינרַאפ-ןסַאמ רעד ןופ סעצָארּפ ןיא ןעלּפַאטש יד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ַײס :תוניחב המּכו
 רעשידִיי ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ַײס ןוא ,ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןיא ןָא ביײהנָא ןופ טריפעגניַײא ןבָאה ןשטַײד

 ןשיווצ בצמ-ןשיווצ ַא ןיא שירָאטסיה ךיז טניפעג ָאטעג רעװעשרַאװ יד .םעד טימ גנודניברַאפ ןיא טייקיסיוו

 רעדנַא ןַא טשרעהעג טָאה סָאטעג ערעסערג ןוא עקיטכיוו ַײרד יד ןופ ענייא עדעי ןיא .סָאטעג ערעדנַא עדייב

 עוויטקעיבָא ייר ַא ןופ טַאטלוזער ַא יװ ,תוניחב עטנָאמרעד ןביוא ייווצ יד טימ גנודניברַאפ ןיא ,דנַאטשיצ

 .ןדִיי יד ןופ טױט ןרעביא טקיטלעוועג ןוא ןבעל ןיא טקריװעג ןבָאה סָאװ ןרָאטקַאפ עשירָאטסיה

 טָאה ריא ןיא ןוא טלגיררַאּפ ןוא שיטעמרעה טכַאמרַאּפ ןעוועג זיא ,ליּפשַײב םוצ ,ָאטעג רעשזדָאל יד

 טשינ טָאה ַאטעג רעשזדָאל ןיא .יקסווָאקמור םייח יכדרמ סעזערּפ רעד -- ןָאזרעּפ ןייא טשרעהעג

 עשישטַײד יד .שוריג ןזיב ןרָאי-ָאטעג יד ןופ ךשמב ,עשרַאװ ןיא יװ ,רָארעט-יצַאנ רעד טעוועשובעג

 ןוא רעגנוה ,טלעק ןופ ןברָאטשעג עקַאט ןענַײז ןדִיי רעשזדָאל .עלַאמינימ ַא ןעוועג םיא ןיא זיא טייהנזעוװנָא

 ןיא יו רָארעט ןשיצַאנ ןכעלגעט-גָאט ןופ רוטּפ ןעוועג זיא ַאזַא יו ללּכ רעד רעבָא ,ָאטעג ןיא ןטיײקנַארק

 רעהפיוא ןָא ןעמוקעגנָא -- 1941 רָאי ףוס ןופ קידנבײהנָא -- ןענַײז עשרַאװ ןיא ָאטעג ןיא ,רעמ ךָאנ .עשרַאװ

 ןופ עיצַאלָאזיא יד זיא ָאטעג רעשזדָאל ןיא תעב עּפָאריײא ןיא ןדיי יד טימ טעשעג'ס סָאװ םעד ןגעוו תועידי

 םעד ןגעוו ןטפַאשתודע עטכיײלגַאב ןייק טשינ ןעוו זַא עסיורג ַא ליפ ױזַא ףיוא ןעוועג טלעוו רעקימורַא רעד

 רעשזדָאל יד ןבָאה ,1944 טסוגױא ןיא ,שממ עיצַאדיװקיל-ָאטעג רעשזדָאל רעד זיב זַא ןביילג וצ רעווש זיא

 רָאי ןיא טשינ ןוא 1942 בייהנָא טשינ --ָאטעג ןופ םישוריג יד ןופ טַײטַאב ןתמא םעד טסּוװעג טשינ ןדיי

 +.עיצַאדיווקיל רעקיטליגדנע רעד רַאפ 4

 רַאפ שממ ,שזדָאל ןיא ןעגנומיטש יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טנַאסערעטניא לעיצעּפס ןינע םעד ןיא זיא'ס

 יד ןבעגעגנַײא טשינ ךיז ןבָאה סע יו םעד ךָאנ" :ךוב ןַײז ןיא סיוא טריפ ינסַאי .ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד

 טשינ וצ זיא סע ןוא ,ָאטעג ןצוחמ ןופ רעפמעק עשידרערעטנוא טימ טקַאטנָאק ַא ןעמוקַאב וצ ןוװּורּפ עטצעל

 יד ןיא ןוא ןעגנוטכיר יד ןשיווצ ךיז טָאה ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ַא ןלעטש וצ גנונעּפָאה עדעי ןרָאװעג

 ,טעברַא ףיוא דנַאלשטיײד ןייק' ןריפסיורַא ךיז ןזָאל :ןגַארפ יד םורַא עיסוקסיד ַא ןביוהעגנָא ,אפוג ןעײטרַאּפ

 רעד ךרוד גנוַײרּפַאב יד ןטרַאװרעד וצ ידּכ ,ןעק עמ ּוװ ךיז ןטלַאהַאבסױא ךרוד ָאטעג ןיא ןביילב רעדָא

 סָאװ ,ךובגָאט סרעליה ןופ ןוא תודע-תיבג ,תונורכז עלַא ןופ .עשרַאװ ַײב ןיוש טייטש סָאװ ,ײמרַא רעטױר

 טרעוו - ץנעטסיזקע ןַײז ןופ שדוח ןטצעל ןיא ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןשינעלגנַאר עשיגַארט יד ןגעוו ןלייצרעד

 טָאה ָאטעג ןיא רענייק טעמּכ .שזַאלפומַאק רעשטַײד רעד טכיירגרעד טלָאמעד טָאה סע טַײװ יו רָאלק

 *."ידנַאלשטיַײד ןייק טעברַא ףיוא ןריפסורַא' ןדִיי יד ליוו טכַאמ עשטיַײד יד זַא ,טלפייווצעג טינ טלָאמעד

 רָאי ייווצ ,ענליוו ןיא ןדִיי יד ןופ עיצקַאער יד ןוא גנולדנַאה עשיצַאנ יד טלקיװטנַא ךיז ןבָאה שרעדנַא רָאג

 גנוטכינרַאפ-ןסַאמ ןופ עזַאפ יד ןרָאװעג טריפעגניַײרַא זיא ָאטעג רענליוו ןיא .המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ןיא סָאװ סָאד .דנַאלשטַײד ןוא דנַאלסור ןשיווצ המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ םישדח עטשרע יד ןיא ךיַײלג

 יֵצַאנ ןופ טַײצ רערעגנעל ַא ןופ ךשמב ןדִיי יד טימ ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא עשרַאװ ןיא ןוא ןלױּפ-ברעמ

 ענליוו ןיא זיא ?,ןּפַאטע עטכַארטעגכרוד סױרָאפ ןיא ענעדײשרַאפ סיוא-גנעל ןעגנונעדרָארַאֿפ ןוא תופידר

 זיא סע .תויהש ןָא ,טַײצ רעצרוק רָאג ַא ןופ ךשמב םרָאפ רעטרירטנעצנָאק ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד

 וצ ףָאש יו ןדִיי ןריפ ןשטיַײד יד ןכעלגעמרעד וצ טשינ - ףור רעטשרע רעד סָאװ טשינ לַאפוצ זייק רַאפרעד
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 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ףור רעד זיא םעד ךָאנ '.1942 רַאונַאי בײהנָא ,ענליוו ןופ סױרַא זיא -- הטיחש רעד

 רענליוו יד ןופ טרָא סגנוטכינרַאפ רעד ,רַאנָאּפ .םיחילש עלעיצעּפס ךרוד ןלױּפ ןטריּפוקָא ןופ חטש ןפיוא

 ןופ םינָאניס ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש זיא ,ןדִיי

 ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַײז ןדִיי רעטנזיוט רעקילדנעצ .(ןדִיי-טשינ ןופ ךיוא) גנוטָארסױא-ןסַאמ-ןדִיי

 ַא ןעגנַאגעגנָא הפוקּת רערעגנעל ַא ןופ ךשמב זיא ךָאנרעד .ןענַאטשטנַא זיא ָאטעג יד יװ דלַאב רַאנָאּפ

 ןַא טלקיװטנַא ָאטעג רענליוו ןיא ךיז טָאה טַײצ רעד ןיא .1942 רָאי ןיא רקיע רעד ,דָאירעּפ רעקיור וויטַאלער

 .רַאנָאּפ ןופ ןטָאש ןיא ,ןבעל-רוטלוק וויסנעטניא

 ןיא עשרַאװ ךיז טניפעג ,ריא ףיוא סעיצקַאער עשידִיי יד ןוא גנולדנַאה-יצַאנ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ

 ןכָאנ םישדח עטלייצעג ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ַָאטעג ַא זיא טעטש יד ןיא .ענליוו ןוא שזדָאל ןשיווצ ,ןטימ

 ָאטעג ַא טָאה טנַאּפוקָא רעד זיב קעװַא רָאי ןייא יו רעמ ןיא רעבָא עשרַאװ ןיא ,שרַאמנײרַאדיצַאנ

 ענעדיישרַאפ יד ןרָאװעג טריפעגכרוד הגרדהב ןענַײז ,ָאטעג ןרַאפ ,טַײצ רָאי ַא ןופ ךשמב .טלעטשעגפיוא

 ןוא בָאה רעייז ,ןמיס ןשידִיי ַא טימ ןרָאװעג טנכיײצַאב ןענַײז ןדִיי :סעצָארּפ-גנוטָארסױא ןשיצַאנ ןופ ןּפַאטע

 ןפיוא ןרָאװעג טרירטנעצנָאק זיא גנורעקלעפַאב עשידִיי יד ןוא ןרָאװעג ןעמונעגוצ יז ַײב זיא סטוג

 טצעזעגרָאפ ןשטַײד יד ןבָאה ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא ָאטעג יד יוװ םעד ךָאנ .ָאטעג ןרַאפ חטש ןטמיטשַאב

 ןסיורג םעד ברע ,1942 ץרעמ זיב 1941 ,1940 ןרָאי יד ןופ ךשמב אפוג ָאטעג ןיא תושיגנ ןוא תופידר ערעייז

 ןַא ןעגנַאגעגנָא זיא'ס רעכלעוו ןיא הפוקּת "עקיור" וויטַאלער ַא ןעוועג זיא סָאד .1942 רעמוז ןיא שוריג

 רעלַאטָאט רעשיצַאנ ןוא דרָאמנסַאמ ןגעוו טַאהעג טשינ גנונַא ןייק ךָאנ טָאה סָאװ ןבעל-רוטלוק וויסנעטניא

 ןרעטנוא ןבעל עכעלרעניא עשידִיי סָאד עשרַאװ ןיא רָאנ ןלייטעצ וצ ךעלגעמ זיא רַאפרעד .גנוטָארסױאןדִיי

 -ןסַאמ ןגעוו גנוגייצרעביא רעד ןופ ןעגנירדנַײרַא ןרַאפ סָאװ הפוקּת יד :ןלייט ייווצ ףיוא ,םישזערדיצַאנ

 ןעמענַאב ןוא ןייטשרַאפ ןכָאנ סָאװ הפוקּת יד ןוא ,ןדִיי-ָאטעג יד ןופ תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא גנוטָארסױא

 ןתעב ןײלַא ןרעוו טווּורּפעג ןכָאנ ,ייז וצ ןעגנַאגרעד ןענַײז סָאװ תועידי יד ןופ טייקידתושממ עקילױרג יד

 .שוריג ןסיורג

 רעטייווצ רעד ןופ עּפַאמ רעד ףיוא ןעמונרַאפ טָאה עשרַאװ סָאװ טרָא עשירָאטסיה ןוא עשיפַארגָאעג סָאד

 ץוביק רעשידִיי רעטסערג רעד טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא טָאטש רעד ןיא סָאװ טקַאפ רעד ,המחלמ-טלעוו

 ןופ ,גנוגעווַאב-דרערעטנוא רעשיצולח רעד ןופ ןעגנודניברַאפ יד ןוא ,םיטילּפ 150,000 םורַא טימ ןעמַאזוצ

 עשידרערעטנוא ןוא סָאטעג ערעדנַא טימ ןּפורג עטריזינַאגרָא עשידִיי ערעדנַא ןופ ןוא דנוב םעד

 ייווַצ ףיוא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד ןלייטעצ וצ ןכעלגעמרעד סָאװ ןרָאטקַאפ יד ןענַײז יד - סעיצַאזינַאגרָא

 ןיא שוריג ןסיורג ןכָאנ ןוא ןרַאפ :גנולייטעצ רערעטושּפ רעד טימ אקווד טשינ ךיז ןקעד סָאװ תופוקּת

 ןוא עכעלטקניּפמוא ןַא גנולייטעצ עטצעל יד זיא ,ןַײזטסּוװַאב ןשידִיי םעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ .עשרַאװ

 ןעגנוָימַאב עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא סעיצקַאער עקיטסיײג עשידִיי יד טימ טשינ ךיז טנכער יז לַײוװ ,עשינַאכעמ

 ןטַאנָאמ טימ ךָאנ טלקיװטנַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא דנַאטשרעדיװ ןשידִיי ןוויטקַא ןופ
 .שוריג ןסיורג ןרַאפ ,רעִירפ

 רעייז טימ ,עשרַאװ ןיא טייקכעלקריוו רעשידִיי רעד רַאפ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ עטנָאמרעד ןביוא יד

 קחצי ףיוא העּפשה עקידנרידיצעד ַא טַאהעג ןבָאה (ענליוו ןוא שזדָאל טימ ךַײלגרַאפ ןיא) טײקשרעדנַא

 יד ןוא .ק.י ןשיווצ טעברַאטימ ןוא גנודניברַאפ רעגנע רעד קנַאד ַא ,סָאד ןוא .געווסגנופַאש סנָאסלענעצַאק

 רעד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ןוא -טנגוי עלַארטנעצ יד ןופ ענייא ,גנוגעװַאב "ץולחה-רורד"
 רעד ןיא טפַארקבַײרט עקיטכיוו ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,גנוגעווַאב-טנורגרעטנוא רעװעשרַאװ
 יז זיא סרעלדניברַאפ-םירבח ןופ ץענ רעטגַײװצרַאפ ַא ןופ ףליה רעד טימ .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעשידִיי
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 יד טָאה ןוא ןלױּפ ןטריּפוקָא ןיא ןדִיי יד טימ רָאפ טמוק'ס סָאװ ץלַא ןגעוו טרימרָאפניא טוג ןעוועג

 רעלדניברַאפ-גנוגעװַאב יד ןשיווצ .עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ךרוד ָאטעג ןיא טיײרּפשרַאפ עיצַאמרָאפניא

 יד ןשיווצ *.תודימלת סנָאסלענעצַאק קחצי ןעוועג ךיוא ןענַײז ָאטעג ןצוחמ ןופ תועידי ןעגנערב ןגעלפ סָאװ

 ןַאמרעקוצ קחצי ןעוװעג ןענַײז ,עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ךרוד ָאטעג ןיא תועידי יד ןופ רעטײרּפשרַאפ

 ןטנפָאװַאב םעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ ,ץולחה-רורד ןופ רעריפנָא יד ןופ ףָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ ןוא

 יד טימ ןעגנוָיצַאב עטנעָאנ ס'ק.י ?.דניײרפ עטנעָאנ סנָאסלענעצַאק קחצי ןוא ןשטַײד יד ןגעק דנַאטשפיוא

 עריא ןיא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ליײטנָא רעויטקַא רעד ןוא גנוגעווַאב "ץולחה-רורד" רעד ןופ רעריפנָא

 רעטריזילַארַאּפ ןוא טײקטרעדנוזעגּפָא ןופ טסַאל רעד ןופ טַײרּפַאב םיא ןבָאה ,ןטעטױװיטקַא-טנורגרעטנוא

 .ןעגנוניישרעד עכעלנייוועג ןעוועג ָאטעג ןיא ןשטנעמ ליפ ַײב ןענַײז סָאװ טייקטמוטשרַאּפ

 ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ןרעוו ןזיװַאב ןעק ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןיא ןפַאשעג רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 עיצקַאער רעד ןוא ןדִיי יבגל ןליצ-גנוטָארסיױא עשיצַאנ יד ןגעוו "העידי" רעד ןשיווצ גנודניברַאפ עשוריפב

 רעד ףיוא ןוא רעטקַארַאכ ןפיוא העּפשה ַא טָאה "העידי" יד זַא ;גנופַאש רעשירַארעטיל רעייז ןיא רערעייז

 םַאנסיוא ןָא ןענַײז ללּכ ַא יו ןדַיי זַא ןסיװ-ָאי סָאד יצ ןסיוו-טשינ סָאד .רוטַארעטיל רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ןינע ןַא רָאנ טשינ רעבָא זיא סָאד .ןפַאש ןשירַארעטיל ןיא ּפָא ךעלריטַאנ ךיז טלגיּפש טוט םוצ טּפשמרַאפ

 ַא זיא ןוא ןַײזטסּוװַאב ןוא שינעטנעקרעד ןופ ןטכיש ערעפיט טימ ןָאט וצ טָאה'ס ,ןילַא "העידי" ןופ

 עשידִיי יד .ןדרָאמנסַאמ ןגעוו עיצַאמרָאפניא ןַא זױלב ןציזַאב יו םעלבָארּפ ערעטריצילּפמָאק

 זיולב ןרעוו טצַאשרעד טשינ ןענעק טרפב גנופַאש עשירַארעטיל יד ןוא ללכב םוקמוא םוצ טײקיניזטסּוװַאב

 רענעמוקַאב ַא ןופ טַאטלוזער ַא יו עיצקַאער ַא ןעמערופוצסיוא זיא ליצ סנעמעוו טקַא רעקיטיַידנייא ןַא יו

 תועידי ןכלעוו ןיא סעצָארּפ ןקידהגרדהב ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה ָאד .גנוטכינרַאפ-ןדִיי ןגעוו עיצַאמרָאפניא

 ןָא זיא סָאװ בצמ ַא ןופ ןשינעטנעקרעד ןוא ןעגנוגיײצרעביא ןיא ןרעוװ טלדנַאוװרַאפ טשרע ןפרַאד

 .1939 זיב עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא ןטנעדעצערּפ

 ןוא רעטנזיוט ןופ דרָאמ ךיוא יו ,ןעמָארגָאּפ ןוא תופידר ,תוריזג טימ טייזרַאפ זיא סָאװ עטכישעג רעזדנוא

 ,רעמ ךָאנ .הפוקּת-םוקמוא רעשיצַאנ רעד רַאפ טשינ טנעדעצערּפ ןייק טָאה ,ןדִיי רעטנזיוט רעקילדנעצ וליּפַא

 ןעמוקַאבוצסױרַא ךיז לארשייללּכ ןופ ןעגנוטרַאוװרעד יד ןקרַאטשרַאפ טנעקעג רָאנ טָאה גנַאג רעצנַאג ריא

 יד ןקיטסעפַאב טנעקעג רָאנ טָאה עטכישעג עשידִיי יד .רעטעּפש רעדָא רעִירפ ,טנעה עשטַײד יד ןופ

 טריזירעטקַארַאכ טָאה סָאװ עיצקַאער-טּפיױה יד ןעוועג עקַאט זיא סָאד .םעז רובעי דע ,סעיצקַאער-טרַאװּפָא

 ןוא עיצַאּפוקָא ביײהנָא ןופ ,עשרַאװ ןיא ןעגנוגעוװַאב עכעלטנגוי ןוא ןזַײרק עכעלטפַאשלעזעג עוויטקַא יד

 ַא ןיא טלדנַאהעג רָאלק ָאד ךיז טָאה'ס סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,טַײצ רערע:נעל ַא ןופ ךשמב

 עּפָאריײא-חרזמ ןיא זיא עכלעוו ןדִיי יפלּכ עיגָאלָאעדיא רעטנעװקעסנָאק ןוא רערָאלק ַא טימ רערעבָארעד

 רָאלק טָאה רעריפ רעייז סָאװ סעינילטכיר יד ןופ טכיל ןיא ,ןרָאװעג טעדנעוועגנָא יז ףיוא וויטקַא דלַאב

 רעד וצ ןעמוק ןַײז ךָאנ ךַײלג דנַאל ןגייא ןַײז ןיא טעדנעװעגנָא וליּפַא ןוא ,רעירפ ןרָאי טימ טרילומרָאפ

 | .טכַאמ

 ןיא ,המחלמ רעד רַאפ ךָאנ גנַאל ןרָאי ןענַאטשרַאפ ןײלַא וויטַיוטניא סָאד טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי

 ,ןטרַאװּפָא ןסָאלשַאב טָאה סָאװ םָארטש םענײמעגלַא ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ךיוא רע זיא רעבָא עשרַאװ

 ,טשרמולּכמ "הריּתס" ןימ ַאזַא רַאפ ליּפשַײב ַא .עטכישעג רעשידִיי רעד ףיוא אקווד ךיז קידנעַײז ךמוס

 ןשירָאטסיה ןשידִיי ןפיוא ןָא ךיז טרַאּפש סָאװ עיצקַאער ַא ןוא תוגׂשה עוויטיוטניא סנָאסלענעצַאק ןשיווצ

 ,רעירפ ןופ עטיוט עקידובּכב יד זדנוא ןלָאז" :םיא ַײב טסקעט ןבלעז-םעדדןוא-ןייא ןיא רימ ןעניפעג ןויסנ

 יד ןיא יז ןלעוו רימ ,ןעגנורעַײפ-טַײצרָאי ןייק ןעװַארּפ' טינ יז ןלעװו רימ ,ןַײז לחומ רָאי ןטס1940 םעד
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 יו ןברָאטשעג ןענַײז ,עטיוט ןיוש יד ,יײז .עקידעבעל ןדיי רַאפ רעסעב זיא ןדִיי עטיוט .ןרעױדַאב טינ געט

 וצ ...טינ סע ךיז טקידנע ןײגקעװַא רעייז טימ זַא ןַײזטסּוװַאב ןלופ ןיא ...רעכיז ,קַיור -- ןדִיי ןברַאטש סע

 ןוא ...סרעגעלעג ערעייז ףיוא קיור ןברָאטשעג ןענעז יז ...טינ סע טָאה ןדִיי רוד ןגנוי םוצ ,רעדניק ערעייז

 סע יו ןברַאטש ...סע ךיז טקידנע זדנוא טימ ,טּפשימרַאפ טלַא ןוא גנוי ,עטּפשימרַאפ עלַא ןענַײז רימ ,רימ

 טצעי ןעייטש רימ ...םוא ןעמוק רימ ,טינ רעבָא ןברַאטש רימ !קילג ַא רַאפ סָאװ ,ְךַא -- ןשטנעמ ןברַאטש

 דובּכל רוביח ןַײז ןופ בייהנָא םיַײב .ק.י סיוא טקירד רעטרעוו יד טימ ."ןעמוקמוא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ,עלַא

 טריפ רוביח ןופ ףוס םַײב רעבָא הגׂשה עוויטיוטניא ןַײז ,1940 רעמוז ,טיוט סקילַאיב .נ.ח ןופ גָאטרָאי םעד

 ןעגנַאזעג-רעצ ענַײז ןופ ףליה רעד טימ ,אבהל ףיוא ןטלַאהרעד זדנוא טעװ דיל-רעצ סקילַאיב" :סיוא רע

 יד ןרעוו רימ עכלעוו ןיא תונויסנ עטסרעווש יד ןש"י -- ןכָארטשעגרעטנוא רימ ןופ} ןייטשיַיב רימ ןלעו

 !ס" .טוװּורּפעג קידתונמחרבמוא געט

 יד עשרַאװ ןייק ןעמוקנָא ןָא ןבייה סע רעדייא ןבלַאה ַא ןוא רָאי ַא טימ טרילומרָאפ ןרעוו ןלעטש עדייב

 יד ןכַאמ ןוא ןביילג וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא .ק.י .ןדִיי ןופ ןעגנוטכינרַאּפ-ןסַאמ ןגעוו תועידי עטשרע

 יד וצ גנולעטש יד ןטיבעג טשינ טיַײצ עגנַאל ַא ךָאנ טָאה רעבָא ןדִיי-ָאטעג טייהרעמ יד .ןריפסיוא עקירעהעג

 .טנַאקַאב טוג ןעוועג ןיוש ןענַײז תועידי-ליורג יד ןעוו וליּפַא ןשינעעשעג

 ,ןרעוװ טנָאטַאב סעצָארּפ -שינעטנעקרעד םעד ןופ טייקידהגרדהב רעד טימ גנודניברַאפ ןיא ףרַאד רַאפרעד

 חוּכב טשינ ךיז רַאפ ןיילַא זיא ,זַײװנסַאמ וליפַא ןוא ןעגנודרָאמרעד-ןדִיי ןגעוו העידי עשוריפב יד זַא

 טצעזרַאפ ףיט טקעטש סָאװ םענַאב-טלעוו ןשידִיי ןטלצרָאװרַאפ ַא ןיא יוניש ןשיטסַארד ַא ןעגנערבוצניַײרַא

 טָא .רשוי ןוא קדצ טימ טריפעג ךעלדנע טרעוו טלעוו יד ןכלעוו טול ,םעטסיס-ןפירגַאב ַא ןיא המלש הנומאב

 סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןשִיעּפָאריײא-חרזמ ןשידִיי םעד ןופ טנעמעלע רעכעלטנועוו ַא ןעוועג זיא "טייקווָיַאנ" יד

 !ו תמא ןוא טכער ןענַײז ןגעוו ענַײז עלַא סָאװ ,םלוע-ארוב םעד ,ה"בקה ןיא ןביולג ןשידִיי ןופ סױרַא טלַאװק

 רעד ןופ קיגנעהּפָא טקעריד אקווד טשינ זיא ןברוח ןתעב ןדִיי ןופ עיצקַאער יד זַא ןייטשרַאפ ןכב ןפרַאד רימ

 ןקידהגרדהב ַא ןיא ,טגָאזעג יו ,רקיע רעד סע ךיז טדנעוו ָאד .ןיילַא גנוטָארסױא-ןסַאמ ןגעוו עיצַאמרָאפניא

 ןדרָאמנסַאמ ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעד ןופ טַײטַאב םעד ןגעוו טײקיניזטסּוװַאב רעקידנסקַאװ ַא ןופ סעצָארּפ

 םדוק שינעטנעקרעד רעתמא רעד וצ טריפעג טָאה ןַײזטסּוװַאב רעקידנסקַאװ רעד טָא .ןדִיי-טשינ ןוא ןדִיי ןופ

 סָאװ טרָא סָאד (ב) ;םענַאבטלעװ רעלענָאיצידַארט רעשידִיי ַא (א) :ןרָאטקַאפ-טנורג ייווצ ןופ ןָאּפ ןפיוא ,לכ

 -ןסַאמ רעשידִיי רעקיטליגדנע רעד רַאפ ןּפַאטע עטרינַאלּפ ערעייז ןיא ןשטַײד יד יַײב ןעמונרַאפ טָאה עשרַאװ

 סעצָארּפ-עיצַאלימיסַא םעד ףיוא העּפשה עקידנרידיצעד ַא טַאהעג ןבָאה ןרָאטקַאפ עדייב יד טָא .גנוטָארסױא
 םעד סָאמ רעשּפיה ַא ןיא טמיטשַאב רַאֿפרעד ןבָאה ןוא ,ןעמוקַאב ןבָאה ןדִיי סָאװ עיצַאמרָאפניא רעד ןופ
 .ןריגַאער ןשידִיי םעד ןופ רעטקַארַאכ

 טרירטסוליא סָאװ -- עיצַאמרָאפניא רעד ףיוא ןריגַאער םעד ןוא ןסיוורעד-ךיז םעד ןשיווצ סָאװ ךלהמ רעד
 ץלַא ךיז ַא ןופ סעצָארּפ רעקידהגרדהב ַא יו ןליצ גנוטָארסױא עשיצַאנ יד ןגעוו "העידי" רעד ןופ ןינע םעד
 םיקרּפ יד ןוֿפ םענייא רַאֿפ עמעט רעלַארטנעצ ַא ןיא טלדנַאװרַאּפ ךיז טָאה -- ןיײזטסּוװַאב ןקידנקרַאטשרַאפ
 ןָא ךיז טבייה קרּפ רעד ."טעּפש וצ" :טסייה סָאװ ,"קלָאּפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ס'ק .י ןיא
 ןופ רימ עלַא /,דָיי רענייא רעדעי ןוא ךיוא םינכש ענַײמ ןוא טסּוװעג בָאה ךיא ,רימ ייוו" :רעטרעוו יד טימ
 רימ !ַאש ...סע ליומ ןופ טדערעגסױרַא טינ ןוא /,טסּוװעג סע ןבָאה רימ --גנוי זיב טלַא ןופ ,ןיילק זיב סיורג
 רעזדנוא ןיא טקיטשרַאֿפ ,ןרעזדנוא ןיא קנַאדעג ןיא ןגיװשרַאפ סע ןבָאה רימ /טיהעג ןיײלַא ךיז רַאפ ךיז ןבָאה
 2" .טסורב

 יד סעיצַאוטיס עטמיטשַאב ןיא טרימרָאֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד ױזַא יו םעד רַאפ ליּפשַײב רעדנרעלַאב ַא יו
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 טסקעט םעד סיוא-גנעל ּוװ !?ןַאלּפַאק .א.ח ןופ ךובגָאט רעד דייר וצ ןרעוו טכַארבעג ףרַאד ,שינעטנעקרעד

 ןופ טַײטַאב ןוא ןיז ןגעוו ןרעוֶו טסּוװַאב ןקידנסקַאװ ַא ןופ סעצָארּפ רעקידהגרדהב ַא ךיז טריזילַאטסירק

 ןופ ךשמב גנַאג-ןעקנַאדעג סנַאלּפַאק טמענרַאפ ןינע רעד טָא .ןָא גירק ביײהנָא ןופ ,תוגירה-ןסַאמ עשידִיי יד

 ַא ןופ ןּפַאטע ענעדיישרַאפ יד .ןקילברעד רָאלק ןעמ ןעק םיא ַײב .ןבַײרש ןַײז ןופ הפוקּת רעצנַאג רעד

 .א.ח ןיא !*.לכש םענעגייא ןטימ תמא םעד ןעמענַאב וצ ךיז טסַײלפ סָאװ שטנעמ ַא ןופ גנערטשנָא ןקיטסַײג

 טליפרעד רע זַא ןָא ביײהנָא ןופ קיטנָאק זיא (14 הרעה עז) ןטַײז עטנָאמרעד ןביוא יד ףיוא ןבַײרש סנַאלּפַאק

 וליפַא רעבָא .קלָאפ ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד ןיא טשינ טנעדעצערּפ ןייק טָאה סָאװ סעּפע רָאפ טמוק ָאד זַא

 יד ,ןלעטשרָאפ וצ ךיז ,1942 יַאמ שדוח ןזיב קִיעפ טשינ זיא - ך"נּת ןופ רערעל רעשייערבעה ַא ,רע

 ןוא תמא םוצ ףוס ףוס טייגרעד רע ןעוו .ןעגנוגלָאפרַאפ ינימ עשישטייד יד ןופ סעיצַאקילּפמיא עשיטקַארּפ

 ףוס ַא ןגעוו דייר סרעלטיה ןוא !*,ןדִיי יד טימ ןָאטעגּפָא טרעוו'ס סָאװ סָאד ןשיווצ ןדניברַאפ וצ חוּכב זיא

 זיא -- (המחלמ רעד רַאפ ןופ ךָאנ טנַאקַאב טוג ןעוועג םיא ןענַײז עכלעוו) טלעוו רעד ףיוא ןדִיי יד טימ ןכַאמ

 ךרוד ךובגָאט ןַײז ןיא רעביא םיא טיג ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןַײז ןיא ןגָאזסױרַא תמא םעד לגוסמ טשינ ץלַא רע

 םעד סיורָאפ טגָאז סָאװ ,שרעה 'ר ַא סעּפע וצ ןעגנוניימ יד רעביא ןינע םעד ןיא טיג ןַאלּפַאק .שרעדנַא ןצעמע

 טיג ןַאלּפַאק .א.ח יו ןפוא ןטיול .טנעה עשיצַאנ ןיא םוטנדִיי ןשִיעּפָאריײא-חרזמ ןצנַאג ןופ םוקמוא ןוא דרָאמ

 עשירַארעטיל ַא רָאנ ןָאזרעּפ עלַאער ןייק טשינ ןַײז וצ סיוא רע טעז ,שרעה 'ר ןופ רעטרעוו יד רעביא

 תמא ןקילױרג םעד ךובגָאט ןיַײז ןיא ןענָאמרעד ןענעק ידּכ ,טכַארטעגוצ טָאה ןיילַא ןַאלּפַאק סָאװ טלַאטשעג

 ןרעוו ליומ סשרעה 'ר ןופ ןטַאטיצ יד !?.טליפעגרָאפ ץרַאה ןַײז טָאה ,שוריג ןסיורג ןרַאֿפ ,ףוס םוצ רָאנ סָאװ

 טזַײװ שרעה 'ר .ךובגָאט ןופ ןיטולחל טלַאטשעג יד טדניװשרַאּפ ךָאנרעד ןוא ,שוריג ןסיורג ןזיב טכַארבעג

 טול ,טָאה סָאװ רעקירָאטסיה ןקיניזטסּוװַאב-טסבלעז םעד ןענַאלּפַאק ןופ "ָאגע רעטלַא" רעד ןַײז וצ סיוא

 ערעכיז יד .ןטקַאּפ עשירָאטסיה ענעעשעג ןבַײרשרַאפ וצ ךיז ףױא ןעמונעג ,טנָאטַאב ןיילַא רע יו

 רעקידנעטשלופ ןיא סע טײג ָאד זַא ,תמא ןשירָאטסיה ןכעלגעמ ןכעלקערש ןגעוו שינעטנעקרעד

 ,קינָארכ רעשירָאטסיה ןַײז ןיא רַאפרעד ןבירשרַאפ שוריג ןסיורג ןרַאפ רע טָאה ןדִיי עלַא ןופ גנוטָארסױא

 רעד זיא "גנורעטילּפשעצ-טייקכעלנעזרעּפ" עכעלרעניא יד טָא .טלַאטשעג רעשירַארעטיל ַא יּפמ רָאנ

 טפרַאדַאב ןלַאפ עטמיטשַאב ןיא טָאה ןַײזטסּוװַאב עשידִיי סָאד סָאװ געוו ןגנַאל ןרַאּפ זַײװַאב רעטסעב

 תמא ןטסרעטיב ןוא ןטסזָאלניז םינּפ ַא םעד ןופ שינעטנעקרעד רעלופ ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא סע זיב ןכַאמכרוד

 .קלָאפ ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ןַא ןופ ןָאפ ןפיוא ןפַאש ס'ק.י ןרעוו ןבירשַאב ךיוא ערעדנַא ןשיווצ טעוו ,ריֿפנַײרַא םעניײמעגלַא םעד ןיא

 ַא וצ טריפ סָאװ ןּפַאטע עשירַארעטיל טימ סעצָארּפ ַא יו ,םיא ַײב גנולקיװטנַא-"העידי" רעד ןוֿפ זילַאנַא

 ןשירעפעש ס'קיי ןופ טקעּפסַא רעד טָא .םוקמוא ןשידִיי ןגעוו תמא ןוֿפ שינעטנעקרעד ןוא גנוכַאוורעד

 עשיערבעה ןוא עשידִיי ענַײז ןיא לַײװ ,ןפַאש ןַײז ןופ ןענרעלרעד ןרַאפ קיטכיוו לעיצעּפס זיא ןַײזטסוװַאב

 טזַײרּפש ,(המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ וליפַא ןוא) המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאֿפ ןופ קרעוו

 .ק.י יַײב זיא ורמוא רעלופנַײּפ רעד טָא .תוגרדמ ענעדיישרַאּפ ףיוא ורמוא רעקידהמיא רעקידנעטש ַא ךרודַא

 ףיוא זַײװנָא ןַא -- קיטַײצכַײלג ןוא םענַאבטלעװ ןלענָאיצידַארט ןשידִיי ןטלסיירטעצ ןַײז רַאֿפ קורדסיוא ןַא

 ןוא ןעניזַאב ןלָאז סָאװ ןעמרָאפ-סנבעל ןוא ןטלַאהניא עַײנ ךָאנ ןשינעכוז עכעלדימרעדמוא ענַײז

 רעשידִיי ןוא רעשִיערבעה רעד ןיא .ץנעטסיזקע עשידִיי יד ַײס ןוא עכעלשטנעמ יד ַײס ןקיטלַאטשעג

 ללּכ-ךרדב זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאֿפ ןופ רקיעב ,ןפַאש סי'ק-י ןגעוו קיטירק רעשירַארעטיל

 ןפַאש ןַײז ןופ ץַאשּפָא ןופ רעטנעצ ןיא .עטגָאזעג ןביוא סָאד ןוֿפ ךוּפיה רעד זיא סָאװ גנַאגוצ ַא ןעמונעגנָא

 רעד ןרָאװעג טנָאטַאב זיא'ס ןוא טיײקידועליּפש עקידוועגניז ןַײז ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא אקווד זיא
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 רעד ןופ טייקיטכיוו יד ןקרעמַאב טשינ סָאד !".עיזעָאּפ ןַײז ןופ ןָאט רעקידווהגאד-טשינ רעטכיַײל

 ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ ןופ ןפַאש ןַײז ןיא קיטַאמעלבָארּפ רעלַאיצנעטסיזקע

 עקיגָאװ ענַײז .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןפַאש ס'ק.י ןופ םענַאב ןפיוא ןפורעגּפָא ךעלדנעטשרַאּפ

 ַא יװ ,"עיצַאטומ" ַא יװ טעמּכ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענַײז םישזער-יצַאנ ןרעטנוא ןבירשעג קרעוו

 טנעקעג טשינ ךיז טלָאװ רענייק סָאװ ,םיא ןיא תוחוּכ ןופ גַײטשפיוא ןוא גנורּפשפיורַא רעקיטסַײג

 קיטירק רעד טול טָאה בייהנָא רעשירַארעטיל סנעמעוו רעבַײרש ַא ןיא ןַארַאּפ ןענַײז ייז זַא ןלעטשרָאפ

 ןופ תופוקּת ערעסערג עדייב ןשיווצ הציחמ יד טָא .ףוס ןשירַארעטיל ןַײז ףיוא ןזייוונָא טנעקעג סָאװ גרַאק

 ָאד רעטַײװ רימ ןלעװ ,ייז ןשיווצ גנַאגרעביא ןופ טיײקכעלדנעטשרַאפמוא עטשרמולּכמ יד ןוא ןפַאש ,ס'ק-י

 ערעסערג עדייב ןשיווצ סָאװ אקווד ןעגנודניברַאפ עטנעָאנ יד ףיוא ךיז קידנלעטשּפָא ,ןגערפּפָא ןווּורּפ

 טייקידתודחא ןוא טעטַיוניטנָאק עכעלרעניא ןַא ןַארַאפ זיא סע זַא ןזַײװַאב ןלעוו רימ .ןפַאש ןַײז ןיא תופוקּת

 סעינילטכיר עטמיטשַאב ןופ עיצַאקיפיסנעטניא ןַא ןופ יא טַאטלווער ַא ןענַײז עכלעוו ,ןפַאש ןצנַאג ןַײז ןיא

 .קיטעָאּפ ןַײז ןיא עיצַאמרָאפסנַארט ַא ןופ יא ןוא וטפיוא ןשירַארעטיל ןַײז ןיא

 ַא םורַא רקיע רעד טיובעג זיא ,שוריג ןסיורג ןרַאפ טַײצ רעצרוק ַא זיב טייקיטעט עשירַארעטיל ס'ק.י

 ןופ ןרעטַײװרעד םיא ןוא ָאטעג ןיא דִיי םעד ןקיטומ ןוא ןקרַאטש וצ זיא ליצ ןַײז סָאװ גנערטשנָא-רוטלוק

 ןטסיירט םיא ןוא ,עטכישעג רעשידִיי רעד ןופ טכיל ןיא בצמ ןלַאיצנעטסיזקע ןַײז ןַײז שרפמ ךרוד ,שואיי

 ןַײז טימ ןדנוברַאפ גנע זיא עשרַאװ ןיא ללכב ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי .טסַײג-ך"נּת ןופ חוּכ ןטימ

 רַאפ .ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ענַײז ןוא טייקיטעט-רוטלוק רעשידרערעטנוא

 -"ץולחה" ןוא -"רורד" רעד וצ טייקירעהעגוצ עשיטעטַאּפמיס ןֹוא טעברַאטימ ןַײז םיא טניד ןעמעלַא םעד'

 | .טסקעטנַָאק רעכעלטּפַאשלעזעג ַא ןוא רַאּפשנָא רערעכיז ַא יו ,גנוגעװַאב

 ןיא ךָאנ "ץולחה" ןוא "רורד" ןופ גנוגעווַאב יד ןוא .ק.י ןשיווצ ןעגנודניברַאפ עגנע יד ףיוא טקוקעג טשינ
 םוצ ןענַײז ָאטעג ןיא ןוא עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןיא זַא סיוא רעבָא טעז ,ןרָאי רעק30 יד ןיא ,שודָאל
 עריא ןיא ,טייקיטעט-גנוגעוװַאב רעד ןיא .ק.י ןַײז ףּתשמ ןרַאפ ןעגנוגנידַאב יד ןרָאװעג ףַײר לָאמ ןטשרע
 ןופ טילּפ ַא יו ןבעל ס'ק.י ןיא יוניש רעקיטכיװ ַא ןעמוקעגרָאֿפ םורַא ױזַא זיא סע .ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ
 ןשינעפיט יד ןופ ןסַײרוצסױרַא ךיז טביולרעד םיא טָאה םיצולח יד טימ גנודניברַאפ יד :עשרַאװ ןיא שזדָאל
 ןינע ןַא --ללּכ ןטמיטשַאב ַא וצ טייקירעהעגוצ רעשיטקַאּפ ןופ ליּפעג ַא ןעלקיװטנַא ןוא טייקטנלע ןַײז ןופ
 .קיטַאמעלבָארּפ רעלַאיצנעטסיזקע רענעגייא ןַײז ןופ רעטנעצ ןיא ןעוועג ןָא קידנעטש ןופ םיא ַײב זיא סָאװ
 ןוֿפ זיא סָאװ דוסי-סגנובעלרעביא ןַא יו טײקמַאזנייא יד קיטנָאק קרַאטש זיא 1939 רַאפ ןופ רעדיל ענַײז ןיא
 סנעמעוו ללּכ ןשיצולח ַא טימ גנודניברַאפ עגנע יד טָא .םענַאבטלעװ ןַײז רַאפ טייקיטכיוו רעדנרידיצעד
 לַאװק ַא ןרָאװעג זיא ,טפנוקוצ רעד ןופ עיצַאטנעזערּפער רעטמיטשַאב ַא ףיוא טיובעג זיא טעטיטנעדיא
 ןַאד ןופ ךיז טָאה ןפַאש ןַײז .ןענָאסלענעצַאק ַײב תוחוּכ עשירעפַאש עטַײנַאב ןופ גַײטשפיוא ןרַאפ
 ןרעטנוא ןדִיי רַאפ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעווש ןופ עיצַאניבמָאק רעשיגַארט ַא ןופ ןָאפ ןפיוא טלקיװטנַא
 םיא ףיוא ןוא ןדנעוו טנעקעג ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ םוקילבוּפ ַא ןופ םוקפיוא ןשיטקַאפ ַא טימ םישזער-יצַאנ
 טימ עיצַאוטיס רעשירָאטסיה ַא ןופ עיצַאניבמָאק יד .ןעגנוֿפַאש עשירַארעטיל ענַײז ךרוד ןַײז עיּפשמ
 רעשירַארעטיל סיק.י רַאֿפ יוניש ןכעלטנזעוו ַא טפַאש םוקילבוּפ ןלַאיצנעטָאּפ ַא ןופ ןשינעּפרעדַאב עקיטסַײג
 ס'ק.י ןיא תופוקּת עדייב ןשיווצ ןטייקנדיישרַאפ ןוא ןטייקכעלנע יד רַאפ עיצַארטסוליא ןַא יוו-.טעטיװיטקַא
 ךלהמ ַא טימ ןבירשעג ןטסקעטדיל ייווצ ןשיווצ ךַײלגרַאפ ַא ןעניד ןעק ,רעבַײרש ַא יו בצמ ןלַאיצנעטסיזקע
 ןטנענַאמרעּפ ַא ּפָא ןעלגיּפש רעדיל עדייב ןיא רענעטטנורג עקידתופתושב יד .ייז ןשיווצ רָאי 0 ןופ
 .ןפַאש ןצנַאג ןַײז ןיא וויטָאמטנורג
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 ד"סרת - "היגלא"
 ן25-24 'ע ,ינש קלח ,םימודמדו

 ,ינוגי םע דדב הכ ,הפ דדבל יננה המל 1

 ?ינוסא אוה דחאו --ינא דחא םנמאה

 ,האב אלש הוקת התיה יל קרה
 ?האדו םולחה הארנ יל קר םא

 ,יויז קר םא ,הקלנ ישמש קר םאה
 ?יביבא קר ,הלכ יביבא קר םא

 .הסיכ יבכוכ לע קר --ןנעה שוגו

 ?הסשמל ול היה יבל-בככ קר םאה

 :דלח יבר לכ ןיב יננה דיחי אל ,אל

 ;דלוי רשא לכ תא םיולמ תומ-יכאלמ

 ,הדצ דחאה אל --םלועל הוקת תדרב
 !הדבא ןה םיברל הווקת הדבא רשאכו

 ,םלח דחא בל אל בהזה-םולח תא
 .םלעיו בזע דחא בל אלו

 ,למח אל ןה יחא םג ,יל ערהש ,רצה
 ...למק יחא ןשוש ידרו רז םע דחי

 --דמע יבל-בכוכ םיבר םיבכוכ ןיב

 ...דמח ותוא קר אל םיקחשב בע הלע םאו

 -- םלועה לע היורש הרוחש הרמ הזיא 2

 ,םיבר םילבא שי-שי ,יננה דיחי אל

 םיאבחתמ םה המל יוה ,הז המל ךא

 ?םלוק אבחנ המלו ,ישירח יכב םיכובו

 -.דדובה רדחב קפדו אב ףרח ברע

 ?איבת יל המ ,ףרח ברע ,ףרח ברע

 -.יבבל דעב שדח בואכמ ,שדח בצע

 ?דדועמ ביבש ,הוקת ץוצינ ךל ןיאה

 בכש רופא ןנע :ןולחל םֹד יתשגנ

 חצ ןבל גלש ,םיקחשה לע

 ,חנ ץראה לע לודג ךירכתכ
 ...ףחר גלשה לע םִלֶא בצעו

 ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד"

 1944 -- "קלָאפ ןשידִיי

 ן94-93 יזז ,"םיצולח טימ" ג"י קרפנ

 --עטנעָאנ ָאד טַאהעג טניַײרפ בָאה'כ"...

 /!רעמ טינ ןיוש םענייק ייז בָאה ךיא

 ךיז ןסירעגנַײרַא ליײאעג ןיא בָאה'כ

 ָאטעג ןיא

 /לַײאעג ןיא ךיז טרָאד ןופ סױרַא סַײר ןוא

 רעבַײרש ,עטנָאנ ,ָאד טַאהעג טניַײרפ בָאה'כ

 ָאטשינ -.רעלָאמ ןוא רעקיזומ ןוא עשידִיי

 עלַא ייז טָאה ןעמ /,ןיוש םענייק ייז

 ןעמ -- ןענילטייצ ללה ,טעגרהעגסיוא

 םיא קַאלשמוא םוצ ,םיא תילט ןיא טָאה

 םיא קַאלשמוא ןפיוא ןוא /,טּפעלשרַאפ

 - טרעבליג ,ןרעטש לארשי ,ןסָאשרעד

 / --ןיורק רעזדנוא ןיא עסיורג ןטנַאילירב

 קַאשז !סעשטיװָאדיװַאד !סיקסווַאשרַאװ

 ןעניורק ָא -סַאגעשטסָא ןוא !סיוועל

 יּפעק ףיוא עשידִיי ףיוא ץלָאטש

 עבנג'כ ןוא --םורַא ךָאװ ַא ןיא ןוא
 ךיא ...רעדיוו ָאטעג ןיא ןַײרַא ךיז
 ןענַאמרעקוצ קחצי /!ָאי ,ןענַאמרעקוצ ןטרָאד בָאה
 -- ךיא בָאה ןהיבצ ,ךיא בָאה

 רעד ףיוא עטסעב יד ןוא עטסנעש יד

 רימ :טגָאז רעװ !ָאי !םיצולח /!דרע

 ?ןיוש ןרױלרַאפ דרע'רד ףיוא ץלַא ןבָאה

 טלַאהניא ןַא ָאד זיא'ס /!ָאד ןענעז םיצולח

 ןגיוא יד ,ןיינ ,טינ ןייוו ךיא ...טלַאהנָא ןַא ,ךָאנ

 םיוק רָאנ רימ ןענעז

 ...טרערטרַאפ
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 -- םיבר םילבא שי-שי --יננה דחא אל

 ותיוזב דחא לכ ?םה הפיא ךא

 ,ותיכב תא םש קנוחו ולרוג לע לבוק

 ?םיאבחתמ םה היא ?המה הפיא

 ןַא יו ןרעוו טריזירעטקַארַאכ ןײמעגלַא ןיא יז ןעק ,עיזעָאּפ ןַײז ןגעוו ןעגנורעלקרעד ענעגייא ס'ק.י טול

 וצ המדקה רעשייערבעה רעד ןיא .ןרעוו טפיַײרגַאב טשינ ןעק סָאװ ןבעל סטעָאּפ ןיא רקיע ןַא רַאפ קורדסיוא

 -רעדיל סָאד" :ױזַא ,ערעדנַא ןשיווצ סע רע טרילומרָאפ ,ז"צרת רָאי ןופ ,רעדיל עשיערבעה דנעב ַײרד ענַײז

 ןוא ןשינעעשעג עשיטקַאפ רקיע רעד טגנערב סָאװ , תונורכז ךוב ןייק רענַײז טשינ זיא שטנעמ ַא ןופ ךוב

 םיא ןיא זיא רעגייטש ןייק לַײװ ,שרעדנַא סע זיא רעדיל ךוב ַא ןיא ...שממ ןשינעעשעג עכעלגעט-גָאט

 ָאד טינ לַײװ ,ןשיוורַאפ וצ סע ןעוועג רעסעב טלָאװ ,אצמנב ןעוועג םיא ןיא סנױזַא טלָאװ ןוא ןַארַאפ טשינ

 אלא ךוב-רעדיל ןַײז ןיא רעביײרש ַא ןופ ןבעל רעגייטש ןרַאפ ןַארַאפ טשינ טרָא ןייק זיא סע ...טרָא סָאד זיא

 ןןואו ...טפַײרגַאב טשינ טרעוו סָאװ רקיע ןַא סעּפע ...םעד רַאפ רעכעה זיא סָאוו סעּפע רַאפ רָאנ

 ,רעדיל עלַא עניײמ ...רעדיל ןיא םדקומ ןייק ןוא רחואמ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא רַאּפרעד

 קיצנייא ןייא יו רעמ טשינ ,טנַײש סע יוו ,ןענעז ,ןעמַאזוצ ףיונוצ ךיז)ןעמוק ייז ןעוו

 ןעוו עטַאד רעייז ןענעכייצרַאּפ ןוא ןעמיטשַאב וצ זומ ןייק טשינ זיא סע ןוא ,דיל

 ,ש"י --רעטרעוו יד ןכָארטשעגרעטנוא רימ ןופ) *".טשינרָאג טגָאז סָאד לַײוו ,ןרָאוװעג ןבירשעג

 .(שרעדנַא :טרָאװ סָאד ץוח ַא

 יד רעבָא סע זיא ד"סרת רָאי ןיא ,טײקמַאזנייא יד זיא רעדיל עדייב ןיא וויטָאמ רעקידתופּתושב רעד

 ןדִיי ַײב בעוועג-רוטלוק ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא טרָא סנעמעוו רוחב ןגנוי ןקירעי ןצכַא ןַא ןופ טײקמַאזנייא

 שוריג ןסיורג ןכָאנ ,1942 רָאי ןופ טײקמַאזנייא יד ןבירשַאב טרעוו 1944 רָאי ןיא .טמיטשַאב טשינ ךָאנ זיא

 ,דניײרפ ענַײז .טײקמַאזנייא עטולָאסבַא ןייק טשינ רעבָא זיא סָאד .עקנילבערט ןייק ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןופ

 רעד .רַאּפשנָא (רעקיטסיַײג} ַא ןוא טלַאהניא ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא רעבירעד ןוא ,ןַארַאפ ןענעז ,םיצולח יד

 ַא ךָאנ טפַאשקנעב יד -זיא ּפָא ײז ןיא ךיז טלגיּפש רעכלעוו ,רעדיל עדייב רַאפ טנעמעלע-טנורג

 ןטימ ןעמַאזוצ ךיז ןטסעמרַאפ ַא ןופ ןסקַאװסױרַא לָאז סָאװ טייקכעלקריוו רעכעלשטנעמ רעקידתופּתושב

 טָאה .ק.י ןכלעוו ןיא בצמ רעלַאיצנעטסיזקע רעד עקַאט זיא ַאזַא .ץנעטסיזקע רעמַאזניימעג רעד ןופ לרוג

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןפַאשעג ןוא טבעלעג

 ןיא ,קרעװ ענַײז ןופ טַײטַאב רעד ןוא עשרַאװ ןיא וטפיוא רעשירַארעטיל סנָאסלענעצַאק קחצי

 זיב ןבָאה ,טפַאשרעהייצַאנ רעד רעטנוא ןבעל ןשידִיי ןופ ןָאפ ןפיוא ןוא ןפַאש ןצנַאג ןַײז טימ גנודניברַאפ

 ןוא עשרַאװ ןיא קרעװ ענַײז .ןענידרַאפ ייז סָאװ טײקמַאזקרעמפיוא עקירעהעג יד ןעמוקַאב טשינ טנַײה

 יו ןרָאװעג טצַאשענּפָא טשינ ךיוא זיא סע ןוא ןרָאװעג טכַארטַאב טשינ שיטַאמעטסיס ןענעז ןטרעוו ערעייז

 לַײװ ,ןריגַאער רעלעודיווידניא ןייר ַא יו רעמ ןענַײז המחלמ רעד תעב קרעוו ענַײז סָאװ טקַאפ רעד קירעהעג

 .טסקעטנָאק ןלַאיצָאס ןוא ןשִיעדיא ,ןכעלטּפַאשלעזעג ַא טימ ןדנוברַאּפ גנע ןענעז קרעוו עשירַארעטיל ענַײז

 ןתעב ןֿפַאש ס'ק-י ןופ ץַאשּפָא ןשירַארעטיל ןוא קוקכרוד ןשיטירק ןטסנרע ןדעי רַאפ ,זומ ַא רַאפרעד זיא סע
 רָאנ ,ןברוח ןופ גנוניזַאב ןוא קוק ןכעלנעזרעּפ ַא ןופ קורדסיוא ןַא יו ןטכַארטַאב וצ רָאנ טשינ סע ,םוקמוא

 ,טײקיטפַאהרעױד רעקיטסַײג רעשידִיי ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא יו טּפױה רעביא רשפא ןוא ,ךיוא

 בייהנָא ןיא ןבָאה עכלעוו ןעגנוגעװַאב ןוא ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג עוויטקַא יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

21 



 ענעצַאק קחצי
 ד

 א טעג רעװעשרַאװ אוו ןיא ןָאסל

 קעלּפטנַא

 ַאטעג רעװעשרַאוװ

 : י רעכלעוו ןיא עיסנעמיד עשירָאטסי די ה יד ן

 קיע רעד) ןעמר

 / ק
 -- (ץולח

 טל / קיוטנַא א ךיז טָאה ןפַאש ס

 וצ ןכעלגעמרעד זדנוא ןע

 ןיא גנוגעוו

 ָאפ עריא ע ֹל ַא ןיא , ֹד

 יי רעד ןופ טעטױװיטקַא רעד ןוא עמעכס רעשיג

 ק הד רורד ןופ ר

 אל ָאנָארכ רעד ןופ ַאב -דנַאטשרעדיױװ רעשיד
 פ עיצַאניבמָא ָאק ַא זיולנ

 .טנורגרעטנוא ןטנפָאװַאב םעד (רעטרעוו

 ז די ּפ ַא ןו
 ָארכ רעד רעביא קילברעביא םענבָארדָא

 ד
 ןעמַאזקע ןַא טימ ןבעל ס ק.י ןופ קינ

 ענעגייא ערעייז טול -.טעּפש וצ רשפא) רעטעּפש ןוא טנורגרעטנוא ןש יעדיא-רוטלו ק םעד | פַאשעג



 ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ עיגָאלָאנָארכ יד
 ןבעל ןשידִיי ןופ עיגָאלָאנָארכ יד ןוא

 סעטַאד ןבעגנָא ןינע ןגעוו העד רעד טימ ןגָאלשעג .ק.י ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ךָאנ

 עטַאד ַא ןבעגוצנָא טייקידנעווטיונ רעד וצ גנַאגוצ ןטנעלַאװיבמַא ןַא סיוא רע טקירד ןַאד .קרעוו עניַײז ףיוא

 טשינ טייקיטכיוו םוש ןייק סעטַאד ןבָאה סָאװ רַאפ קידמיטרּפ רע טרעלקרעד טַײז ןייא ןופ .(רָאי סָאד זיולב)

 ךיז וצ רע טגָאז רעבָא טַײז רעטייווצ רעד ןופ ;טרפב רעדיל ענַײז ןוא ללכב רעדיל ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס ןעוו

 ןבעגוצנָא רעכעלטקניּפ ןערַאטס ךיז רע טעװ אבהל ףיוא זַא ,ח"צרת רָאי ןיא סרענעייל ענַײז ןוא ןיילַא

 סעטַאד ןבעגנָא ןגעוו סולשַאב ס'ק-י ןשיווצ גנודניברַאפ ַא ןַארַאפ לפייווצ ןָא זיא'ס !?.דיל ןדעי ףיוא סעטַאד

 טשינ ןוא דיחי ןרַאפ טשינ ,ןטַײצ עכעלטנייוועג ןייק טשינ ןענַײז ןטַײצ יד זַא ליפעג ןַײז ןוא (רָאנ רָאי סָאד)

 :ח"צרת ןיא ,רעדיל ענענישרעד ענַײז וצ המדקה רעד ןיא ,רעטַײװ םעד ןגעוו רע טגָאז רַאפרעד .ללּכ ןרַאפ

 ...יאדּכ טשינ טעמּכ ןיוש זיא'ס ,טעּפש וצ לסיב ַא |סעטַאד ןבעגוצנָא) טנָאמרעד םעד ןגעוו עקַאט ךיז בָאה'כ"

 ייֵז ,ןרָאי ליפ וצ ןופ טשינ ,ץענערג םוצ ךיז ןרעטנענרעד ןיא רעטלע ןַײמ ןיא יד ןוא ךיא ,רימ (ןטלַאהַו טָא

 סָאװ יד ןוא ,ןעוועג יז ןענַײז עטכעלש לַײװ ,ןרעמ טשינ ענױזַא ךיז ןלָאז ןוא ןעוועג טשינ ךס ןייק ןענַײז

 טָא ןיא ,גָאט ןקיטנַײה םעד ןיא ,טציא רעביא ייז ןבעל רימ סָאװ עקיטציא יד יו טשינ ןענַײז ןעוועג ןענַײז

 :ז"היזה" :ןעמָאנ ןטימ ,ג"סרת רָאי ןיא ןבירשעג ,םענַײז דיל ַא ןופ רעטַײװ טרָאד טריטיצ .ק.יֵו "העש רעד

 גָאט ַא ָאד ןרָאװעג טגָאזעגוצ רימ זיא'ס /,געוו ןַײמ טריפ לפא םוצ ןוא ןעמוקעג ךיא ןיב לפֹא ןופ חרוא ןַא"

 ןעמענּפָארַא רימ ןופ ןעמ טעװ גנַאגפיױאנוז ןטימ ליַײװ / -- רימ ןרָאװעג טגָאזעגוצ זיא טסיזמוא ,טכיל ןופ

 | 20 "ּפָאק םעד

 ןוא גנולעטש ס'ק-י ןיא ןטַײברעביא יד ןוא ךיז רַאפ סעטַאד ןינע רעד זַא ,ןעלפייווצ וצ טשינ זיא'ס

 ןשירָאטסיה ןַײז ןופ עיסנעמיד רעד ןיא טקעּפסַא ןקיטכיוו ַא ּפָא ןעלגיּפש ,טיבעג םעד ףיוא קיטקַארּפ

 רע רעכלעוו ןיא טייקכעלקריוו רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןוא ןפַאש ןַײז ןשיווצ גנודניברַאּפ יד :ןַײזטסּוװַאב

 ַא ןבַײרשרַאפ וצ ןעוועג גהונ קידנעטש טשינ המחלמ רעד רַאפ ךיז רע זיא ,טלייצרעד ןיײלַא .ק.י יו .טפַאש

 ןריגַאער ןייק טימ טקעריד ןדנוברַאּפ טשינ רעדיל ענַײז ןענַײז םיא טול לַײװ דיל ַא ןבַײרשנָא םיַײב עטַאד

 גנוניימ ןַײז רע טָאה ןרָאי רעקיסיירד ףוס .טייקכעלקריוו רענעבעגעג ַא יצ שינעעשעג רעטמיטשַאב ַא ףיוא

 ןקידנסקַאװ ַא ןגעוו תודע טגָאז סָאד .סעטַאד ןבעגנָא ףרַאד רע זַא לעיּפיצנירּפ ןסָאלשַאב טָאה ןוא ןטיבעג

 ַא ןופ ןטלַאהּפָא ןענעק טשינ רעמ גנַאל ןיוש ךיז טעוװ רע זַא ,טַײצ רעד ןופ טקודָארּפ ַא ,רעבַײרש םיַיב ליפעג
 ןיא זַא ,סע טבַײלב טקַאפ ַא .טסקעטנָאק ןשירָאטסיה םוצ ןדנובעגוצ ןַײז לָאז סָאװ ןריגַאער ןשירַארעטיל
 קרעוו ןדעי ףיוא רָאנ ,ןפַאשעג ןעוו ,רָאי ןופ זיולב ןבעגנָא ןטימ טנגונַאב טינ רעמ ךיז .ק.י טָאה עשרַאװ
 .רָאי סָאד ןוא שדוח םעד ,גָאט םעד ןזיועגנָא ךעלטַײד רע טָאה ,ןרָאװעג ןבעגעגנָא זיא עטַאד ַא ּוװ טעמּכ

 זדנוא וצ לטרעפ ַא ךרעב זיא ,עשרַאװ ןיא ןבירשעג טָאה .ק.י זַא ןסייוו רימ עכלעוו ,קרעוו 45 םורַא ןופ
 סעטַאד ןענַײז -- ןעגנַאגרעד ָאי זדנוא וצ ןענַײז סָאװ קרעוו קיסַײרד ןוא רָאּפ ַא ןופ .ןעגנַאגרעד טשינ
 ןעגנופַאש ןביז ייז וצ וצ ןענעכער רימ בוא .סעטַאד עלופ -- סנטסרעמ ,ייז ןופ ףלע ףיוא ןרָאװעג טנכייצרַאפ
 אליממ רַאפרעד ןענעק סעטַאד ערעייז ןוא עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןעוועג טקורדעג ןענַײז סָאװ
 ס'ק.י ןופ טנעצָארּפ קיצפופ רעביא רַאפ זַא ,ןלעטש וצ טסעפ ךעלגעמ זיא - ןרעוװ טמיטשַאב יונעג ץנַאג
 עשיגָאלָאנָארכ עלופ יד רעטַײװ ָאד ןעגנערב רימ .םיטרּפ עשיגָאלָאנָארכ עקידנגונעג רימ ןבָאה ןטפירש
 ןגעוו רעבָא ןַארַאֿפ טשינ ןענַײז סָאװ ןעגנופַאש ךיוא טנכערעגנַײרַא ,עשרַאװ ןיא ןטפירש ס'ק-י ןופ המישר
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 טשינ ןרעוו ייז ּוװ ןטפירש ענעי ןופ סעטַאד יד .םירוקמ ענעדיישרַאפ ןיא ןבעגעגרעביא טרעוו סע עכלעוו

 המישר רעד ןופ ףוס םַײב .ןטפַאשתודע ענעדיישרַאפ טיול יצ טלַאהניא ןטיול יצ רעשמ רימ ןעניַײז ,ןבעגעגנָא

 ןפיוא ןַײז רעשמ טנעקעג טשינ ןפוא םושב ןבָאה רימ סעטַאד סנעמעוו קרעוו ענעי רעדנוזַאב טכַארבעג ןרעוו

 21 ןטקַאפ יצ תודע עטבײלגַאב ןופ ךמס

 אס ס0 רב סא (ת 32 ט0/ אנ ז=

 =(  טש  אג = 060 40 00 יג 24 (ת 42 628 את = 60 0 00 .-ג (םא סה 42 ט0  אנ) 2 *  טאג  ש0 טא  ש02 2 .אנ .א2נ .אכ .הת .אנ  אג | אנ - אג  א2 יג = 4 = יא = 6 = 6 = 8 א 4 זי זי

 לָאמַא ןופ ןגעוו ףיוא

 1940 רָאי ןופ וויטָאמסקלָאפ

 (גנוצעזרעביא) "הטיחשה לע"

 טַײצרָאי ןקירעיַײה סקילַאיב וצ

 (א קלח) רוּכזי

 ַאקצילעמרַאק

 ס"וממ ןופ גָאטסטרובעג ןט-105 םוצ

 טנווָא-ך"נּת ַא וצ גנונעפע

 = טנוװָא-ך"נּת ַא וצ םויס רעטמַארגעג ַא 2

 שידִיי ףיוא ך"נּת ןופ ןעגנוצעזרעביא .

 וׂשע ןוא בקעי .

 ןשטנעמ ןוא טכיל ןשיווצ .

 סַאג ןיא רעדניק .

 טכערעג זיא לווַײט רעד ןעוו .

 לבב תורהנ לע .

 םילשורי םורַא .

 תונמ-חלש .

 (שיערבעה) םירופל ריש .

 לדנַאה

 טוט סעלעשרעה ןופ קינָארכ יד .

 "ךעלדיל םַאמ ַאי" .

 לַאב רעד .

 רעגנוה ןופ רעדיל .

 בויא ,

 = דניײרפ רַאפ ,"בויא" עמַארד רעד ןופ ןעגנומדיוו 2 .

 ( ב קלח) רוּכזי

 סַאג ןיא טיצ ךימ .

 + קינָארכ רעװעשרַאװ 2.

 טלעק ןופ רעדיל .

 ךתמח ךופש .

 = הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפע ל

 ריד ייוו ,

 יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד

 טכַאלעג טָאה דיי רעד ,

24 

 {1940 ןופ טפלעה עטשרענו

 ש"ת זומת --טקורדעג

 ש"ת זומת -- טקורדעג

 ש"ת זומת --טקורדעג

 ןש"ת לולאו

 א"שח ירשת --טקורדעג

 א"שת ירשת --טקורדעג

 1940 רעבמעווָאנ 6

 {1940 רעבמעווָאנ 261

 ן1940/41-א"שת)}

 ן1940/41-א"שת)

 {1940/41-א"שת)

 ןא"שת רעטניוו)

 א"שת טבש/תבט --טקורדעג

 (א"שת רדא/טבשנ

 ןא"שת רדא/טבשנו

 ןא"שת רדאו

 ןא"שת רדא|

 {1941 ןופ טפלעה עטשרצו

 א"שת ןויס-רייא טקורדעג ,1941 יאמ 1

 א"שת ןויס-רייא טקורדעג

 194ןיֵאמ 1

 1941 יַאמ 9

 1941 ןינוי 1

 ץא"שת זומת)

 זא"שת לולאונ

 {ב"שת ירשת - א"שת לולאנ

 1942 רַאורבעפ 3

 1942 רַאורבעפ 0

 1942 ץרעמ-רַאורבעפ)}

 ב"שת חספל 'א

 {19421 יאמ 1

 {1942 ינוי ןט-9 םעד ךָאנו

 {1942 ילוי גנַאפנָא -- ינוי ףוסַ



 1942 ילוי 0 רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד| 51

 1942 רבָאטקָא 8 קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןופ גָאט רעד 14/8 --42 .6

 677.1.1943 -+ 2 רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד 7

 1943 רַאונַאיו (שיערבעה) קחציו ןאבאל .8

 {1943 רַאורבעפ יצ רַאונַאיו (שיערבעה) ןןפמַאק-רַאונַאי יד ןגעוו} .9

 :עטַאד זיא סע רעכלעוו ןָא

 ןופ רעדיל" ןוא "רעגנוה ןופ רעדיל" :ךיוא ןרעהעג רעדיל לקיצ םעד וצ) רעדיל-החּפשמ .0

 ("טלעק

 "תונּתמ יײרד" סעצרּפ .ל.י ןיא גָאלָארּפ ןופ רעטַאעט ןרַאפ גנוטעברַאַאב ַא 1

 (שיערבעה) ןוממשה ינב יוה .2

 (שיערבעה) = ןיז ענַײז ןוא יורפ ןַײז ןופ טוט ןגעוו דיל ַאק 3

 שטילעזיק ןיא דַארַאּפ רעד .4

 ןטנעמָאמ .5

 קחצי ןגעו ןטקַאפ ענײמעגלַא עקינײא ןענרעלסױרַא ןעמ ןעק המישר רעשיגָאלָאנָארכ רעד ןופ

 ;ןפַאש ןַײז ןיא ןרענַאשז עשירַארעטיל ענעדיישרַאּפ יד ןגעוו (1) :עשרַאװ ןיא ןטפירש סנָאסלענעצַאק

 ;קרעװ ענַײז ןיא קיטַאמעט עקינימ-ליפ יד (3) :טייקיטעט עשירעצעזרעביא עסיורג וויטַאלער ןַײז (2)

 ןַײז ןיא ןעמענרַאפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןופ ןעגנופַאש ס'קיי סָאװ טרָא םעד ןגעוו (4)

 יד (5) ;קיטַאמעט ןוא ןטסקעט עלענָאיצידַארט טימ ןעמַאזוצ ,טייקיטעט רעשירַארעטיל רעװעשרַאװ

 .גנולקיװטנַא רעשירַארעטיל ןַײז ןופ סעידַאטס יד ןוא ןפַאש ןַײז ןיא תופוקּת ענעדיישרַאפ

 ןבירשעג עשרַאװ ןיא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי -ןרענַאשז עשירַארעטיל ענעדיישרַאפ יד

 ןרָאװעג טלעטשעגרָאּפ ןענַײז עכלעוו ,עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאפ ןעגנולעטשרָאפ טסַאּפרַאפ ןוא סעמַארד
 ןוא גָאלָאנָאמ ןשיטַאמַארד ןופ םרָאפ רעד טימ טצונַאב ךיז ,סעמעָאּפ ןבירשעג טָאה רע .םוקילבוּפ ןרַאפ
 עשילַאקינָארכ ןוא ןענמיה ,רעדיל-ןרָאצ ךיוא יו ,טייקכעלקריוו רעכעלגעט-גָאט רעד ןגעוו רעדיל ןבירשעג

 ןופ רוטַארעטיל טצעזעגרעביא טָאה רע .רוטַארעטיל ןגעוו ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא רעדיל עשיריל ,תומישר
 ךיז ןוא ,שידִיי ףיוא ך"נּת ןופ םיקרּפ טצעזעגרעביא ןוא ןטַארעפער ןבירשעג טָאה ,שידִיי ףיוא שִיערבעה
 יד טָא .םוקילבוּפ ןרעסערג ַא רַאפ ןוא דניײרפ רַאפ ןעגנופַאש ענַײז ןענעײלרָאֿפ טימ ןײלַא ןעמונרַאפ ךיוא
 רָאנ טשינ ,ןדנוברַאֿפ זיא ןרענַאשז עשירַארעטיל ענעדיישרַאפ וצ ךיז ןדנעוו ןַײז זַא תודע טגָאז טייקיטיײזליפ
 קרעוו ענַײז טימ ןייגרעד וצ ןליוו ןטימ -- רקיעב רשפא ןוא --ךיוא רָאנ ,ןעמרָאפ-קורדסױא עקיסַאּפ ןכוז טימ
 יד .רעניוווניײא-ָאטעג יד ןופ םענייא ןדעי זיב ןוא רעדניק עניילק ןופ ,םוקילבוּפ ןקינימ-ןדיישרַאפ ַא וצ
 -רוטלוק רעכעלטנפע רעד ןיא טייקיטעט רעשירַארעטיל סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ טײקנָאטעגנַײרַא
 ,ןפַאש ןשירַארעטיל ןַײז ןופ טקעּפסַא ןשידרערעטנוא ןטימ ןעמַאזוצ ָאטעג ןיא ןדִיי ןשיװצ טעטיװיטקַא
 רָאלק טכַײל רעבָא זיא סע .ןֿפַאש ןַײז ןיא טייקיטיײזליפ רעשירענַאשז רעד רַאפ גנורעלקרעד יד רשפא ןענַײז
 ,ןטפירש רעװעשרַאװ ענַײז ןיא ןעמונרַאפ לעיצעּפס .קיי ךיז טָאה ןרענַאשז עקינייא טימ זַא ןלעטש וצ טסעפ
 ןבירשעג רע טָאה טַײז ןייא ןופ :ןדנוברַאפ ןרענַאשז יד טימ ןענַײז סָאװ ןטעטױװיטקַא ייר ַא טימ ךיוא יװ
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 רעד ןופ ןוא ,(המחלמ רעד רַאפ ןופ ןטפירש עשייערבעה ענַײז ןופ טצעזרעביא ךיוא ייז ןוא) סעמַארד

 שיגרענע ךיז רע טָאה ,ןטפירש יד טימ גנודניברַאפ ןיא .סעמעָאּפ ןוא רעדיל ןבירשעג רע טָאה טַײז רעטייווצ

 ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ רָאסישזֿפר רעד יו ַײס ,םוקילבוּפ םוצ ןעגנופַאש יד ןעגנערב ןטימ ךיוא טקיטפעשַאב

 ןיא טָאה .ק.י זַא ןגָאז רַאפרעד ןעק עמ .סעמַארד ךיוא ןוא רעדיל ענַײז ןופ רעזעלרָאפ רעד יװ ַײס ןוא

 ןַײז טימ ןעמַאזוצ קידנעמענלײטנָא -- ןעגנוּפַאש ענַײז טבעלעגרעביא ךיוא רָאנ ,ןבירשעג רָאנ טשינ עשרַאװ

 ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא יו -- קרעוו ענַײז ןופ ריפפיוא םעד ןיא ןעגנוטיירגוצ יד תעב ןוא םוקילבוּפ

 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא עכלעוו ,(ןַאמלָאפ) ןַאבַאר הווח ,לשמל ,תודע טגָאז םעד ןגעוו .ןיילַא גנופַאש רעד

 ןעוועג ןענַײז רימ ...עלוש ןיא רערעל ןַײמ ןעוועג זיא ןָאסלענעצַאק קחצי" :ָאטעג ןיא סנירעלעטשרָאּפ

 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןענַײז רימ ןוא ("רורד" ןופ עיזַאנמיג רעשידרערעטנוא רעד ןופ) םידימלּת-עיזַאנמיג

 ,ךַארּפש רעשִיערבעה רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד טשינ ןיב ךיא ...ןעמַאזוצ ןעוועג זיא ץלַא סָאד .גנוגעװַאב

 ױזַא יו טסּוװעג טָאה רע .ןענָאסלענעצַאק קחצי ןופ זיא סָאד ,ך"נּת םוצ גנוָיצַאב עפיט ןוא עביל (ןַײמ} רעבָא

 ןייק טשינ ןעוועג ןענעז סָאד .ך"נּת םעד טליּפשעגסױא טָאה רע - ןגָאז ךיא לָאז יו -- רע ןוא ,ןרעטסַײגַאב וצ

 עקינייא ןענַײז ...רָאי 17 ,16 ,15 ןופ רעטלע ןיא ,םידימלּת עבלעז יד טימ ...ןעגנובעלרעביא עכעלטנייוועג

 בקעי ...ןעוועג ןיב ךיא ...טעדנירגעג טָאה רע סָאװ זַײרק ןשיטַאמַארד ןיא ןרָאיטקַא ךיוא ןרָאװעג יז ןוֿפ

 ןיא .??..!!ןעגנוטיירגוצ יד תעב ןעוועג זיא גנובעלרעביא יד .ן"וׂשע ןוא בקעי" גנולעטשרָאּפ רעד ןיא =!

 םוקילבוּפ ןטימ .קי ןופ טייקנדנוברַאפ יד זיא רעִירפ זיא סע ןעוו יו רעמ ךס ַא ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא ,עשרַאװ

 לָאמ ןטשרע םוצ .םרָאפ-סנבעל ַא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןפַאש ןַײז זיא .ק.י רַאפ .ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ רעייז

 רַאפ רעַײטשַײב רעקיגָאװ ַא זיא טייקיטעט עשירַארעטיל-רוטלוק ןַײז זַא טליפרעד רע טָאה ,ןרָאי ןיא רשפא

 רעכעלטנזעוו ַא ןעוועג .ק.י רַאֿפ זיא סָאד .םענַאב-סנבעל רעייז ןיא ןיז ַא טָאה ןוא םיא םורַא סָאװ יד

 סיק.י תודע ןגָאז םעד ןגעוו .המחלמ טלעוו רעטייווצ רעד זיב גנורַאפרעד-סנבעל רעצנַאג ןַײז ןיא טייברעביא

 ךיא בָאה םולח ַא" :(1939) ט"צרת חספ גָאט ןטצעל ןיא ,דעלג .ז טימ ךערּפשעג ַא ןיא רעטרעוו ענעגייא

 ענַײמ טָא ןוא םולח ַא ךיא בָאה טמולחעג ...ןרעו םייוקמ לָאז רע ןעוועג הכוז טשינ ןיב'כ ןוא ...טַאהעג

 ןיא ןוא לילג ןיא ףירצ ןוא עקטַאלַאּפ בוטש ןדעי ןיא ןוא ,לארׂשי-ץרא ןיא טקורדעג ןעניישרעד רעדיל רעכיב

 רעקידנגַײטש רעד ןופ טנעה יד ןיא רעכיב ענַײמ ןעניפעג ךיא לעװ ,דורח-ןיע ןיא ןוא םילשורי ןיא ,הדוהי

 ןַײמ ןיא סנפיוה וצ ,רעכיב-רעדיל ענַײמ יז ןגיל טָא .ןעוועג הכוז טשינ םעד וצ ךיא ןיב טנַײה זיב ןוא ...טנגוי

 ,געט עלופמערוטש לפיוו ,טכענ עזָאלּפָאלש לפיוו ...ןזיילסיוא יז לָאז סע רעװ ָאטשינ ןוא ,רעמיצבַײרש

 ןעק ןוגינ רעד .רעקידנטסַאלַאב ַא ןוא רערעווש ַא ,דיל סָאד זיא לוע רערעווש ַא .דיל סָאד זדנוא ןיא טרעבגע

 רָאנ רעבָא .סױרַא זדנוא ןופ ןסַײר ךיז ,ןעיאװ ,ןשינעפיט ערעזדנוא ןיא ןעמורב ,ץרַאה רעזדנוא ןשױרַאב

 רע טעוו ןַאד רָאנ - םיא ןטרַאוורעד סָאוו יד וצ ,ןשטנעמ ןשיווצ םיא ןעגנערב רימ ןעוו

 טלָאװעג ךיא בָאה ,גָאט רעד זיא ןעמוקעג ןעוו ןוא .ןש"י -- ןכָארטשעגרעטנוא רימ ןופ} ןרעוו טזיילרעד

 יו עּפוק ַא ןיא יז ןגיל טָא ןוא - ןטָאבעג ןליֿפרעד ןלָאז ייז ידּכ טסַײג ןַײמ ןופ ןעגנַאלק יד ןביילקפיונוצ

 עשִיערבעה ענַײז ןופ עבַאגסױא רעקידנעב ַײרד רעד ןגעוו ָאד טדער .ק.יַו ...רעטעלב עטקילּפעצ-טלַא

 ןגָאװ-רעדיל םעד ךיא עז טָא ,לָאמ וצ רימ ךיז טכַאד סע ?טסײטשרַאֿפ וד {ח"צרת ,םיריש :עז --רעדיל

 ןַײמ ןיא טגָאטיײװעצ ןוא טמוטשרַאפ בַײלב ןיײלַא ךיא ןוא ,ןגיוא ענַײמ רַאּפ ןדניושרַאּפ ןוא ןטיײרכרוד

 ןיא ךיז טליּפשעצ ןוא ףיוא טייג ,ןײלַא ךיז ןופ יו ,ןַאד ןוא .רעדיל רעכיב עטמעשרַאֿפ ענַײמ טימ ,רעמיצ

 ויה תודומח לכמ" :טגָאנ ןוא ,טגָאנ ןוא ,טסַאפרַאפ לָאמ ַא בָאה'כ סָאװ קוסּפ רעקיטעמוא ַא ןרעמיצ ןיא} םיא

 ץרַאה ןַײמ ,ץרַאה ןַײמ רָאנ / -.טגָאמרַאפ בָאה'כ סָאװ ןטייקנייש עלַא ןופ"} יייל ראשנ יבל ,יבל קר / --יל

 קידוועדייר ךימ טסָאה וד ןוא טכַאנ זיא טציא .טכַאמנָא ןופ ןטנעמָאמ ןענַײז סָאד .{"ןבילברַאפ רימ זיא רָאנ
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 טקעלּפטנַא ליומ םעד ץרַאה סָאד סָאוו סָאד טגָאזעגסיוא לוק ַא ףיוא בָאה'כ ןוא ,טכַאמעג

 ןוא םענעגיוצעגקירוצ ןייק רַאפ ןטכַארטַאב טשינ ךימ וטסלָאז {ש"י - ןכָארטשעגרעטנוא רימ ןופ} טינ

 טשינ ךימ וטסָאה - ןצַאשּפָא ךימ וטסעוו ױזַא בוא .דנַײרפ ןַײמ ,ןיינ רעדיוװ ןוא ,ןיינ .ןטרעטיברַאפ

 ןופ ןוז ַא טרעוו לָאמ ןייק ןוא ךיא ץיז קלָאפ ןיײמ ןשיווצ ןיא ןוא ךיא ןיב קלָאפ םעד ןופ ןוז ַא .ןענַאטשרַאפ

 ןיא בוטש ןַײמ ןופ ןײגוצסױרַא ךיז ךיא לַײא זיא ,טכעלש רעייז רימ טרעוו'ס זַא ;ןלַאּפעג טשינ ךיז יַײב קלָאפ

 יד ַײב טניוו ןיא יורטש ַא יו ןגָארטעצ ןרעוו עכלעוו ,ןדִיי רעדירב ענַײמ טימ ןשימסיוא ךיז ,ןַײרַא סַאג

 עטרַאדרַאפ ערעייז ףיוא ,טנעמָאמ ןבלעז םענעי ןיא ,טנַײש הניכש יד ןוא -- ןעמָארק ערעייז ןופ גנעגנַײרַא

 רעמ ןיוש זיא'ס זַא ליפ'כ ןעוו ,ןטלַאהוצסיוא טשינ ךָאנ ץלַא זיא'ס רעמָאט ןוא ...ענעטעמרַאּפ יד ,רעמינּפ

 זיוה-ץוביק סָאד ,זיוה ָא םעד וצ ןוא סַאג רעד טָא וצ םוא דניוושעג ךיז ךיא רעק - ןַארַאפ טשינ געווסיוא ןייק

 עלַײװ עצרוק ַא ,טמערַאװרעד רעוו ךיא ןוא {שזדָאל ןיא "ץולחה" ןוא "רורד" ןופ הרשכה-ץוביק רעד =)

 טרעוו'ס ןוא -- טפול-לארׂשי-ץרא טימ ןעגנול עלופ ןַײא םעטָא ךיא ןוא ענַײמ םיצולח יד ןופ ןַײשטכיל ןיא

 -תב זַא .רעדיל ענַײמ רַאפ יַײס רימ רַאפ ַײס ,גנוזיילסיוא יד ןעמוק ךָאנ טעוו'ס זַא ךיא סייוו ןַאד .רעגנירג רימ

 2 "ןעגניז ןָאט רעדיוו יז טעוו לארׂשי-ץרא ןיא ,ַײברַאפ טשינ זיא רישה
 רענייא ןעוועג רעכיז זיא ,רעַײט ױזַא ןענָאסלענעצַאק ןעוועג ןָא קידנעטש ןופ זיא סָאװ ,דנובוצ רעד טָא

 ענעי ןיא טייקיטעט-רוטלוק ןוא רעשירַארעטיל רעצנַאג ןַײז ףיוא טקריװעג ןבָאה סָאװ ןרָאטקַאפ יד ןופ

 .טרָא ןוא טַײצ ןופ ןעגנוגנידַאב

 ערעדנוזַאב יד ןענַײז ןטגָאזעג ןבױא ןרַאפ זַײװַאב ַא - ןפַאש ןיַיז ןיא תופוקּת ענעדיישרַאפ יד

 ,ןפַאש ס'ק-י ןופ טייקוויסנעטניא יד ןוא רעטקַארַאכ רעד ךיז טַײב סע עכלעוו ןופ סַאר רעד ןיא ןטינשּפָאטײצ

 ןיא ןַארַאפ זיא 1941 עדנע זיב :ןטפירש ענַײז ןופ המישר רעשיגָאלָאנָארכ רעד ןיא ןקרעמַאב ךיז טזָאל סע יו

 ןיא םורַא ןַײז ןופ ליפעג-סנבעל םעד ןקיטלַאטשעג וצ ןוא ןבעל סָאד ןבַײרשַאב וצ ץנעדנעט עטלוב ַא יז

 עלעניגירָא עשיטסירטעלעב ענַײז ןופ טייהרעמ יד סָאװ טקַאפ ןיא סיוא ךיז טקירד סָאד .ָאטעג רעװעשרַאװ

 -גָאט ןופ רעדליב ןוא ןעגנומיטש ,סעיצַאוטיס ןבַײרשַאב סָאװ רעדיל ןענַײז ,טַײצ רעד ןופ ןעגנופַאש

 ןבירשעג ןענַײז סָאװ ןלעטשרָאפ םוצ ןטסקעט עשירַארעטיל ןוא ןעגנולעטשרָאפ עלַא ךיוא .ןבעל ןכעלגעט

 ןיא אקווד ,טנעיײלעגרָאפ יצ טלעטשעגרָאפ ןוא ,טצעזעגרעביא ,ןבירשעג ןרעוו -- םיא ןופ טצעזעגרעביא יצ

 .טַײצ רענעי

 טייקוויסנעטניא רעד ןיא ןוא רעטקַארַאכ ןיא טַײברעביא רעקיטיַײדנייא ןַא רָאפ טמוק 1942 בײהנָא ןופ

 ןוא עטסלעניגירָא ענַײז .ק.י טבַײרש ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי ןטצעל ןופ ךשמב .ןפַאש ןַײז ןופ

 רעמ .סעמעָאּפ עסיורג ענַײז ןוא רעדיל-ביול ןוא -ןרָאצ ענַײז ןענַײז סָאד -- עשרַאװ ןיא קרעוו עטסקיטכיוו

 ווּורּפ ַא -- טיײז ןייא ןופ ,קרעוו יד ןיא רימ ןעניפעג ,טייקכעלקריוו ַא ןופ גנובַײרשַאב ַא רַאפ זיא סע סָאװ יװ

 רעשידִיי רעד רַאפ קורדסיוא ןַא -.טַײז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ןשטַײד יד וצ האנׂש ןַײז ןקירדוצסיוא

 ןופ גנוטָארסױא-ןסַאמ טשרעה סע ּוװ טייקכעלקריוו ַא ןופ ןָאפ ןפיוא ןעזרעד יז טָאה רע יו טול ,גנובייהרעד

 עשירעקנעד ןוא עשירעלטסניק ַא קיטנָאק זיא ,עשרַאװ ןיא ןַײז ס'ק.י ןופ דָאירעּפ ןטצעל םעד ןיא .ןדִיי

 .ןפַאש ןיײז ןיא עיצַאקיפיסנעטניא

 יד ןפַאשעג ןרעוו 1943 רַאונַאי בייהנָא ןוא 1942 רַאורבעפ ןשיווצ ,רָאי ַא טעמּכ ןופ טינשּפָאטַײצ ןיא

 ,רע ןעוו םישדח יד ןענַײז סָאד .הפוקּת רעװעשרַאװ רעד ןופ ,ענַײז ןעגנופַאש עשיטעָאּפ עטסקיטכיו
 סָאװ טױטדרָאמ ןגעוו טייקרעכיז עקידנסקַאװ ץלַא יד רעביא טבעל ,רענױװנַײא-ָאטעג עלַא טימ ןעמַאזוצ

 רעשיטַאמעטסיס ןגעוו תועידי ערעכיז יד ןופ ךמס ןפיוא ,עּפָאריײא-חרזמ ץנַאג ןיא ןדִיי ןענָאילימ טרַאװרעד
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 ןבעל ןַײז ןופ הפוקּת רעד ןיא .ןטיבעג עשיצַאנ עטריּפוקָא עלַא ןיא תוליהק עשידִיי ןופ גנוטכינרַאפ-ןסַאמ

 ןבעגנָא םיַײב דיּפקמ רעמ .ק.י זיא טַײצ רעבלעז רעד ןיא .טײקשירעפַאש עשירַארעטיל ס'ק-י אקווד טגיײטש

 רעד ןיא ןכיײלגרַאפ ךיז טזָאל סע יו -- ןטיַײצ עקידרעירפ ןיא יו רעמ ,קרעוו ענעפַאשעג ענַײז ןופ סעטַאד יד

 .המישר רעשיגָאלָאנָארכ רעטקורדעג ןביוא

 רעשירַארעטיל רעשידִיי ןופ עטכישעג רעד ןיא גנונַײשרעד רערעדנוזַאב ַא רַאפ עקַאט רימ ןעייטש ָאד

 יד .טרפב ןענָאסלענעצַאק קחצי יב ןוא ,ללכב עּפָאריײא-חרזמ ןיא םישזערייצַאנ ןרעטנוא טייקשירעּפַאש

 רעד רעמ סָאװ גנוריגַאער רעשירַארעטיל רעטקרַאטשרַאפ ןופ סעצָארּפ ַא ןיא טײטשַאב גנוניײשרעד

 ַא יו .טיוט ןטימ עיצַאטנָארפנָאק רערעכעלנעזרעּפ ןוא רערעטקעריד ץלַא ןַא ןיא ןַײרַא טמוק רעבַײרש

 רעטצעל ןַײז ןעניד ןעק ,.ק.י ַײב עשרַאװ ןיא ךָאנ גנוניײשרעד רעד טָא ןופ טייקיטכיוו רעד רַאפ זַײװַאב

 ַא ןופ ךשמב ,טיוט םוצ רעטלייטרוארַאפ ַא ,טבעלעג .ק.י טָאה רעגַאל םעד ןיא .לעטיוו ןיא דָאירעּפ-סגנוּפַאש

 ,קרעוו עטסקיטכיוו ענַײז ןופ עקינייא ןפַאשעג ךיוא רע טָאה טרָאד .1944 לירּפַא ןוא 1943 יַאמ ןשיווצ רָאי

 ןַײז ןופ ןטנַאירַאװ 6 יװ רעקינייו טשינ :קורדסיוא ןיא עטסקרַאטש יד ןוא םענרַאפ ןיא עטסערג יד

 ןקידנרעטישרעד םעד ןוא "קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" עמעָאּפ רעשידִיי רעטנַאקַאב

 טנכייצ רעכלעוו ,ענַײז קרעוו עטסקיטכיוו יד ןופ ,טנעמוקָאד רעשירַארעטיל ַא -- שִיערבעה ןיא "לטיו סקנּפ"

 עדייב ערעזדנוא ןיא טייקנטלצז ַא ןענַײז סָאװ חוּכ ןוויסערּפסקע ןוא זילַאנַא ןפיט ַאזַא טימ סיוא ךיז

 ,ןפַאש ס'ק-י ןגעוו ןילטייצ ןרהא ןופ ץַאשּפָא רעד זיא ַאזַא .םיא ךָאנ ךיוא ןוא ןברוח ןתעב ןרוטַארעטיל

 זיא שיטסילַאיצנעטסיזקע ןייר..." :טגָאז ןוא ,ּפָארט ןרעדנוזַאב ַא טימ "לטיו סקנּפ" ןפיוא ןָא טזַײוװ רעכלעוו

 ןעמ טעז סָאד .רעִירפ תורוד עלַא ןופ ןדִיי יד יו רעשידִיי .רעסערג םיא ַײב טיַײצ-ןברוח רעד ןוֿפ דיי רעד

 סנָאסלענעצַאק ...טײקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב רָאג ַא טנידרַאפ סָאװ ,סקנּפ-לעטיו ןַײז ןופ סרעדנוזַאב

 ָאד טרעוו ,טייקרעכעה ןוא טײקשרעדנַא ןַײז בילוצ אקווד טעגרהעגסיוא טרעו סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ עיזיוו

 אקווד-וואל זיא סָאד זַא ,זיא םשור רעד .טכַאמ רעוויטסעגוס טימ רענעייל םעד ןבעגעגרעביא

 טפרַאװ ןָאסלענעצַאק רעבלעז רעד םערָאװ ,םימחר ןוא קיטייוו ןופ טמוק סָאוו ,עיצַאזילַאעדיא

 "ייז וַצ עכעלנע עלַא יד ןוא ...ןטנַאיצילָאּפ-ָאטעג עשידִיי יד ,בר-ברע םעד ללּכ ןשידִיי ןוֿפ סױרַא קידנרָאצ

 2+.ןש"י -- ןכָארטשעגרעטנוא רימ ןופו

 ןַא ןרעװ טלקיװטנַא ןעק ,עיגָאלָאכיסּפ ןוא עיפָאזָאליפ רעלַאיצנעטסיזקע רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ

 ןוא טוט ןטימ עיצַאטנָארּפנָאק -- ןשיווצ גנודניברַאפ רעד רַאפ רבסה רעטנַאסערעטניא ןוא רעדנגיײצרעביא

 ענַײז ןיא ןוא ,ללכב ןפַאש ס'ק.י ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ןיז ןיא ,גנובייהרעד עשירעלטסניק עקיטסיײג

 ןיא טלדנַאהַאב טרעוו טייקשירעּפַאש רעכעלשטנעמ ןופ טקעּפסַא רעד ?*.טרפב ןטפירשדָאטעג רעװעשרַאװ

 ןייא טשינ ,םוַאבנעטסעק רעטעּפ רבחמ רעד טנָאמרעד טרָאד ."טיוט ןופ טעטילַאטיװ" רעד ןגעוו טעברַא ןַא

 גָאװ יד ןצַאשּפָא םַײב תויגוס ענעדיישרַאפ ןופ ןייטשרַאפ רעסעב ןרַאּפ רוקמ ַא יו -- רוטַארעטיל יד ,לָאמ

 סױרַא םוַאבנעטסעק טעז רוטַארעטיל רעד ןיא .טלעוו רעכעלרעניא רעקיטסַײג סנשטנעמ ןוֿפ טייקיטכיוו ןוא

 םעד ןוא ןַײזטסּוװַאב סנשטנעמ ןשיווצ עיצַאטנָארּפנָאק רעד טָא רַאפ ןקורדסיוא עטסכַײר יד ןופ םענייא

 ןופ ןטַאטיצ ,לָאמ עקילייצמוא רבחמ רעד טריטיצ ,ךוב ןַײז ןיא .טיױט ןכעלדַײמרַאפמוא ןוֿפ טקַאֿפ

 ליּפשַײב ַא רַאּפ .ןעגנושרָאֿפ ענַײז רַאּפ םירוקמ עקיגנַאר טשרע יו םיא ןעניד סָאװ ,ןטסקעט עשירַארעטיל

 סנשטנעמ ןופ גנובַײרשַאב ַא יו טרפב רוטַארעטיל וצ -- ךיז טײטשרַאֿפ'ס ןוא ,ללכב טסנוק וצ גנַאגוצ ןַײז ןופ

 ןוא שואָיי ןופ חוכ ןשירעפַאש םעד ןופ ןוא ןַײז-טשינ יצ ,ןרעוו-טשינ ןופ קילבנָא ןיא עיצקַאער

 :ךוב ןַײז ןופ טַאטיצ ַא ָאד רימ ןעגנערב טוט ןטימ םינּפ-לא-םינּפ שינעגנערדַאב
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 ""ד'חס 1401 (021 1 0800 !םומא 01 4106 םסמסא1510006 01 {תס 680 15 4 קמסמסתמסמס1091041

 10811צ, 804 2 962122410 1104. 146008824/ 6241510006 18 גמ 11160004016 644זטזמ

 סאטס110006: 14 18 2211 01 106 10111030:0 51/104ט16 01 20002812006, 01 8מ 6תנ111021 81עסמ

 סמ ישמוסמ 211 44001105 01 מהמ זמט5{ 06 2:00344066. 186 ק214408 0{ 186 40ט300012000ת

 04 תס41080695 800 106 001161244106 1011012110ת8 01 8000592זץ 041916006 800תנ8 410 6

 ק1010ט001/ 60802080128160 ןת 486 ס0480000006 01 204166ץ. 101000216 28216/, 41

 0052, 0686 (024 (120500005 ט006/91200102 15 21 1006 3206 1116 2 160080111004מ 1

 / טסומ 0065 מס{ קסת15מ זמ 186 ןגששפ 01 2294. 10421/ 0095021/ 18 21 106 82006 1006 2 0121

 טז1686006 0011: 80801016 0101מ200855: 1{ 18 24 סא06110006: ומ 1204 14 18 186 220 01

 81/ ס8טס1168008: 14 18 186 86 ק!טפ 0162 01 {86 ס80ס60מ06 04 204010200859 836 1

 065081ז 15 81111 4 5446 0{ 0009010080085. (2049010050655 0008 204 004309) 8

 6068 תסז 20008ז--1/ 080004 20008/--סטסמ 1מ 1011 4690. 10441 009021/ {םט53 8

 {ס 186 1081804 1024 00890100906838 ןקסז 86 02420מ01 00 000061766 0ז 1011 245 ם 01 0610824

 ךיזופ 4801 161015 06 סתוצ 40 106 1010116043211266 סז 00מ0604021 108120/ 0

 621061; { 18 2190 28 040606006 שת 006 8 10121 0628...

 ךימסזס 18 םס 216216/ סתנקוע 1061102 1820 {0ס 1661182 01 4041 סמק11מ0885--ץ01 11 15 8011 4

 {ס61109 , 861 4 84216 01 0005010190658. /404161/ {םטפ 16208 10 106 28600ט0, 1041 19

 6טממ0:10 406 610726109--12100/ {םגמ םטזסו} 0000604021--1081128600 04 4860 8

 םסס0898ז/} 0618. 1206 40056 0000000ת5, 120808116 8 008110 תסיש 060000698 '1

 005081/ 404211/ 400/01016 1 04154 200085200ץ -...

 זמ 8 ט212161 יע2צ , טטס ס8מ 9497 1021 סמ 106 6210410021 1661, 8ת4161ע 18468 116 5 1

 {תס 2066006 0{ 80004.  /גתאוסזע 20001 406 0100060088 01 400 00110--8021607 4

 10000/5 211 1661109 וגמס01481מ--16805 10 406 1ת1ט16/0 4021 סטסמ 406 תנס81 015ת121| טטס06

 15 000811411664 טצ 106 01000416 680--2016 4024 1--8זמ. 1 םטפ, 314101216 468021/ קזסט98

 ט16101246 9600111ץ.

 דמס 004000/6 1081// 01 {תופ ק2/2008 15 1105112400 1ת 2101500 0164004, ט

 זזססטסמו1} סזחסז208 !זוטזמקמ8ת+ סט6 0/ 406 660105 01 605081ז . (ק. 30-31)

 םעד ברע אקווד ,עיצקַאער רעשירַארעטיל רעטקרַאטשרַאפ ס'ק-י רַאפ ןמיס ןטערקנָאק ןכעלרעסיוא ןַא
 ענַײז ןוֿפ המישר יד קידנטכַארטַאב ןרעוו טקרעמַאב טכַײל ןעק ,םיא ךָאנ ןוא עקנילבערט ןייק שוריג ןסיורג
 ןיא רָאי ןטצעל ןַײז ןיא קרעוו עלעניגירָא ס'ק-י ןוֿפ לָאצ רעד ןיא גילטשפיוא ןַא קיטנָאק זיא טרָאד .ןטפירש
 יד ןוא ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת ענַײז ןיײרַא טשינ ןענעכער ןוא ןקיטַײזַאב רימ יו םעד ךָאנ ,ָאטעג רעװעשרַאװ
 יד קיטנָאק קרַאטש טרעוו ךיוא .ןטפירש עקידהמחלמ-רַאפ עשיערבעה ענַײז ןופ שידִיי ףיוא ןעגנוצעזרעביא
 רעקיטרַאװנגעק רעד טימ קידשוריפב ןוא רעמ ץלַא ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ןעגנופַאש לָאצ עדנסקַאװ
 .ןפוא ןטקעריד ַא ףיוא ,טייקכעלקריוו רעשיטַאמעלבָארּפ

 עטרענײמעגלַארַאפ ענעי שירָאגעטַאק ּפָא טגערפ ןּפַאש ס'ק-י ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיִא ,גנוטכיר יד טָא
 ןטלָאװ ייז יו םישזערייצַאנ ןרעטנוא ןדִיי ןוֿפ סעיצקַאער יד ןריניפעד סָאװ ןעגנוטּפױהַאב עקיטיידנייא
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 עדנסקַאװ ץלַא יד .טייקיביגרעטנוא רעקיטסיַיג ןוא גנוריזילַארַאּפ ןופ טריזירעטקַארַאכ ךעלסילשסיוא ןעוועג

 ַא רַאפ קורדסיוא ןַא זיא ,טעדרָאמרעד ןוא טגלָאּפרַאפ ןרעוו ןדִיי רעמ תעב ,קרעװ ס'ק.י ןיא טעטיוויסנעטניא

 עשידִיי יד ןגױוװַאב טָאה סָאװ טרָאס ןבלעז ןופ דנַאטשרעדיװ ַא .דנַאטשרעדיװ ןקיטסַײג ןוויטקַא ןלַאטָאט

 ןטנפָאװַאב םענערָאלרַאפ רעִירפ ןופ ַא טימ ןטערטוצסױרַא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 טשינ ךיז טָאה קלָאפ עשידִיי סָאד זַא --טקַאפ ןרָאלק ַא ןדִיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעמיטשַאב וצ ידּכ ףמַאק

 טשינ ןפוא םושב זיא עיצקַאער עשירַארעטיל עטקרַאטשרַאפ סנָאסלענעצַאק קחצי .ףמַאק ןָא ןבעגעגרעטנוא

 ץנַאג אקווד רָאנ ,גנולַאפעצ רעכעלרעניא רעקיטסַײג רַאפ זַײװַאב ןייק טשינ ןוא עיצקַאער-שואיי ןייק

 םענעסָאלשטנַא ןופ גנוּױט עשילָאבמיס ַא ןענַײז רָאי-ָאטעג ןטצעל ןיא ןטפירש ענַײז -- טרעקרַאפ

 .טריקָאלב זיא עיצקַאער עוויטקעפע ערעדנַא עדעי ןכלעוו ןיא בצמ ַא ןיא דנַאטשרעדיװ

 ןיא טריפעגנַײרַא טָאה ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעקיטכיוו רענַאקירעמַא רעד 801846) קרעב טענעק

 סָאװ ן''ּפץעממטס110 /40110מ" = "גנוּוט עשילָאבמיס" ףירגַאב םעד עירָאעט-רוטַארעטיל רעד ןופ רַאלובַאקָאװ |

 שיטקַאפ ַא יװ ןעלטימ עטצונַאב יד ןיא שרעדנַא זיא עיזעָאּפ ןבַײרש זַא םענַאב םעד סיוא טקירד

 ןיא זַא ןוא עיצקַא רעשיטקַאפ וצ גנוּוט עלעלַארַאּפ ַא רעבָא זיא עיזעָאּפ זַא --ךָאד ןוא ,טקַא רעטריפעגכרוד

 טקַא ןקידנעמוק םעד רשבמ זיא טקַא רענעָאטעגּפָא ןייא יו ױזַא -- טקַא םעד רשבמ יז זיא ןיז ןטמיטשַאב ַא

 ןופ טירטסופ יד ןיא ,רעמ ךָאנ ??.(רעטסומ-עיצקַא ןטמיטשַאב ַא ןופ לייט ַא זיא ןײלַא רע ןעוו) םיא ךָאנ

 רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא לָאמ וצ זיא רוטַארעטיל יד טשינ זַא ,ןהנעט ןעמ ןעק רוטַארעטיל וצ גנַאגוצ סקרעב

 םעד ךָאנ לַײװ .רוטַארעטיל רעד ןופ גנולגיּפשּפָא יד לָאמ וצ ךיוא זיא טייקכעלקריוו יד רָאנ ,טייקכעלקריוו

 יד יו ,גנוריױויטָאמ רעלַארָאמ רעד ףיוא ןטפירש עשיטערָאעט ענַײז ןיא ּפָא סרעדנוזַאב ךיז טלעטש קרעב יו

 עיזעָאּפ יד סױא רע טבַײלק ,ייז טרױװיטקַא ןוא ןשטנעמ טגעװַאב סָאװ טפַארקסױטש עקיטשרע

 רעד רַאפ ּפיטָאטָארּפ רעד יװ --גנוּוט עשילָאבמיס יד --טסייה'ס (ןיז ןרעטיירב ןיא רוטַארעטיל=)

 טָאה רוטַארעטיל וצ גנַאגוצ סקרעב ןגעוו ךוב ַא ןיא .ךיז ןבעלנַײרַא סנשטנעמ ןיא גנורױויטָאמ רעקיטשרע

 :רעטרעװ יד טימ םענַאב סקרעב טרילומרָאפ טרעקיר םַאיליװ

 "ד'מס סט1101מ9 01 2 801/ 1 ססזנק2ז06 10 {ס שזווומפ 0{ 4 קססזו; 106 406109 01 100 1זטס 8611 8

 ס00022106 '{ס {06 טזוונמק 01 2 81081 קססזו  {סז 106 קססומ 1פ 4 80006מ {ט510ס ת, 2 12 /תק

 1080106ז 01 זנגמצ {0ומקפ !סזזמסזוע 2081 . '/411 20110מ", םטזאס 885, 18 ןכ06110', 101 '21/ 2048 0

 "פץחחס41ס' , 6808 טס1תק 8 תסש שבע 0{ קט1009 101מפ 1080/תסז , 0ט116 28 0200 1106 0{ 4 72

 18. 1106 145610 , םטזאס פ8ץפ, '8 4 ןעססזמ זת 106 86056 1024, זמ 106 ססטז56 01 1וט1מפ, ואס 8120ט21ש

 ס1604 2 86ז0416 01 16126/005װ1קפ 8004 טפ זמ ססמ!סזזנוז} ט16 סוגז 1016ז6818 . םטזאס 06116069

 גמ ס{םסז וטסז05, 1081 ןכס6110 פעמנסס110 201100 סאז08865 800 סזחחט060163 106 6580006 04 106 228

 01 חטזמגת 161211005 826 1021 {םזסט8מ 22 1ת1סתפועס 8069 04 {חס ת2:ט6 806 גמסססמ 4 סס61זץ

 {םס תמסז21-640108| 2211 01 זמגת 060160 סז 120160 סט 406 801600100 01166460ת סג4ת 6

160190076160 2060 16-441101664.7/ 

 עשילָאבמיס ַא יו ,ָאטעג רָאי ןטצעל ןַײז ןיא ןעגנוֿפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי רימ ןטכַארטַאב ןיז םעד ןיא

 טציא זיב עטגָאזעג סָאד טױל .דנַאטשרעדיװ ןקיטסַײג םענעסָאלשטנַא ןַא רָאּפ ךיז טימ טלעטש סָאװ גנווט

 בײהנָא ןופ ךרעב (א) :םיקלח-רקיע ענײמעגלַא ייווצ ףיוא ,עשרַאװ ןיא ןֿפַאש ס'ק-י ןלייטעצ טיירב ןעמ ןעק
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 ַא ןבעגוצ ןעמ ףרַאד גנולייטרַאפ רעד וצ .ג"שת חסּפ זיב ןוא ב"שת חסּפ ןופ (ב) ;ב"שת הנשה-שאר זיב ש"ת

 ןיא ץוח ַא ,ןבירשעג סָאװ טָאה רע יצ טסּוװַאב טשינ זדנוא זיא סע עכלעוו ןיא םישדח ףניפ ןופ קרּפ-ןשיוצ

 ןופ קינָארכ-גָאט ַא ןבירשרַאפ ןוא "טלעק ןופ רעדיל" ענַײז ןבירשעג טָאה רע ןעוו 1942 רַאורבעפ שדוח

 ,ךעלטַײז עטלייצעג רָאנ ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענַײז סע רעכלעוו

 ַא זיא ,ןטפירש רעװעשרַאװ ענַײז ןופ סוּפרָאק ןיא ןדָאירעּפ-רקיע עדייב ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד

 טימ ױזַא טשינ טריזירעטקַארַאכ זיא דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא ןריגַאער רעשירַארעטיל סיק.י .רעקידתוהמ

 רעֶסעב זיא טינשּפָא-טיַײצ רעד .ןשטיַײד יד ןגעק טדנעוועג טקעריד ןַײז ןלָאז סָאװ ןטייקיטעט ןוא ןעגנופַאש

 טנענָאּפמָאק-רקיע רעד ןענַײז סָאװ ,רעיודסיוא ןשידִיי םעד תבוטל ןעגנוגנערטשנָא יד טימ טריזירעטקַארַאכ

 טַײצ רענעי ןופ ןטפירש ענַײז ןיא ןַארַאפ ָאי ןענַײז סע בוא .ןַאד טעברַא-רוטלוק ןוא ןפַאש ס'ק .י ןופ

 -יּפלּכ טייקפרַאש רעצנַאג רעייז טימ טדנעוועג ייז ןענַײז ,ןלעטשנגעקטנַא ןוא ןעגנולעטש עוויטקַא עשיטירק

 ןיא ןשרעה סָאװ ןטייקיטכערעגמוא ןוא ןדנַאנַארעדיװ עלַאיצָאס יד ןגעק ןוא םיסנרּפ-ָאטעג יד ןגעק ,םינּפ

 .ָאטעג

 יד ןגעק טדנעוועג ,ןעגנוריגַאער עשירַארעטיל עטקעריד טימ טריזירעטקַארַאכ זיא הפוקּת עטייווצ יד

 סָאװ רעביײרש "ןדנפמעק" ַא ןיא .ק.י ךיז טלדנַאװרַאפ ןפַאש ןַײז ןופ דָאירעּפ ןטייווצ םעד ןיא .ןשטַײדייצַאנ

 ,הרובג רעקיטסַײג רעשידִיי ןופ טעָאּפ רעד טרעוו ןוא ,טַײז ןייא ןופ ,קלָאפ ןשטיַײד ןפיוא הללק ַא טסַאפרַאפ

 ַא המחלמ רָאי בלַאה ַא ןוא ייווצ עטשרע יד ןופ ךשמב ןפַאש ס'ק.י זיא ךעלטנגייא .טַײז רעטייווצ רעד ןופ

 עגַארפ יד ףרַאד רַאפרעד .(רעטַײװ עז) קרעוו-המחלמ-רַאפ ענַײז ןופ ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,ךשמה רעטקעריד

 טרילומרָאפ טשינ ,המחלמ רעד תעב ןוא רַאפ ןופ ןפַאש ס'ק-י ןיא ןטײקשרעדנַא יצ ןעגנודניברַאפ יד ןגעוו

 רעביײרש םַײב טיײברעביא ןטרַאװרעדמוא ןקידמעצולּפ םענעעזעגרָאּפ-טשינ ַא ןופ ןענימרעט ןיא ןרעוו

 רעד ןיא טקורעגסױרַא טרעוו םעלבָארּפ סָאד יו -- ,טגָאזעג סנייטשימ ,תופוקּת עטדמערפעגּפָא ייווצ ןשיווצ

 סע ןוא ,ןרעוו טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ ףרַאד עגַארפ יד .ןיײמעגלַא ןיא ןפַאש ס'ק.י ןגעוו קיטירק רעשירַארעטיל

 ןופ -- רקיע רעד ָאטעג ןיא ןפַאש ןַײז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ טייבמוא ןגעוו עגַארפ ַא ןרעוו טגערפעג ףרַאד
 .1942 לירּפַא בײהנָא

 יד ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןופ ןעגנופַאש ס'ק.י ןופ טרָא רעד

 המישר רעשיגָאלָאנָארכ רעד טױל - ןטפירש רעוועשרַאװ ענַײז ןיא ,םירוקמ עלענָאיצידַארט

 יד רַאפ ,ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןלַאירעטַאמ יד ,קרעװ עשיטַאמַארד יד ןופ טפלעה ַא זַא רָאלק טרעוו

 רַאפ ןופ קרעוו עשַיערבעה ס'ק-י ןופ ךיַײלג -- ןטיירג ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא זיא ןטנװָא עשירעלטסניק |

 ןיא טעברַא רעשירעצעזרעביא רעטגַײװצרַאפ ַא ןופ בָאגוצ ןטימ ,ך"נּת ןופ ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ןופ ןטפירש ענַײז ןופ ןצונסיוא ןימ ַאזַא בוא .ימ עסיורג ןוא תוחוּכ ליפ טגײלעגנַײרַא טָאה .ק.י רעכלעוו

 רַאֿפ ןרעוו טרעלקרעד רעקינייװ טשינ ךיוא זומ ,גנורעלקרעד ַא ףרַאד -- אקווד ָאטעג ןיא ,המחלמ רעד רַאפ

 עדנצנעלג טשאוהי ןעוו טַײצ רעד ןיא ך'נּת ןופ םיקרּפ ןצעזוצרעביא טימַאב קרַאטש ױזַא .ק.י ךיז טָאה סָאװ

 רַאפ טָאה גנוצעזרעביא סשאוהי סָאװ רעבָא טַײצ רעד ןיא .טנַאה רעד וצ ןעוועג םיא רעכיז זיא גנוצעזרעביא
 יירט גנוצעזרעביא סיק-.י טכוז ,עיצידַארט-שטיײט רעד ןופ ףליה רעד טימ טסקעט םעד ןבַײלב וצ ַײרט ליצ ַא
 ןביוא עדייב ףיוא רעפטנע רעכעלגעמ ַא ?*.קיטעָאּפ רענעגייא ןַײז ןופ ףליה רעד טימ טסקעט םעד ןבַײלב וצ
 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא הפוקּת רערעגנעל רעטשרע רעד תעְב) ,ןכוז ס'ק-י טימ ןדנוברַאפ זיא ןגַארפ עטנָאמרעד
 ַא יו רוטַארעטיל ןטעברַאַאב וצ ןטייקכעלגעמ (ןפַאש םענעגייא ןיַײז ןיא ןוא ןדִיי-ָאטעג רעװעשרַאװ יד
 ןַא יו ןוא ,םוקילבוּפ ןרַאפ ןטירטפיוא עשירעלטסניק ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןיא רַאבצינסױא לַאירעטַאמ
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 רַאפרעד טַײברַאפ רע .טלעטשעגרָאפ יז ךיז טָאה רע יו טול םוקילבוּפ ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ רעפטנע

 רעד ַײרט קידנבַײלב ,םרָאפדיל ןיא גנוצעזרעביא ןַא ףיוא גנוצעזרעביא-םיקוסּפ ַא ןופ םרָאפ סשאוהי

 טייקיטעט-רוטלוק ערערעלוגער סָאװ ַא ןטלַאהוצנָא ןעגנוגנערטשנָא יד ןופ ןָאפ ןפיוא .גנולייטרַאפ -םיקוסּפ

 רעטצענערגַאב רעד רעביא ןוא (הלּפמ סרעלטיה טימ ןקידנע ךיז טעוו המחלמ יד זיב טסייה'ס) םעז רובעי דע

 טייקיטעט-רוטלוק ןוא עשירַארעטיל ס'ק.י ףרַאד --ןדִיי טימ ןעמוקרָאפ ןעק סָאװ סָאד ןגעוו טייקיסיוו

 ךיוא ןפרַאד טכיל םעד ןיא .ב"שת הנשה-שאר ךרע ןַא זיב ,הפוקּת רעטשרע רעד טָא ןיא -- ןרעוו ןייטשרַאפ

 -רַאפ ענעגייא ענַײז ןופ שידִיי ףיוא ןעגנוצעזרעביא יד ,ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת ענַײז ןרעוו טצַאשעגּפָא

 ,ןבעלדָאטעג ןגעוו רעדיל ןוא ןעגנולעטשרָאפ ,סעמַארד עכעלטע ןבַײרשנָא סָאד ןוא ןטפירש עקידהמחלמ

 .רעדניק רַאפ ןוא ןבעל-רעדניק ןגעוו זיײוװלײט

 ענַײז ןקירדוצסיוא טימ יו רעמ - ןבעגעגּפָא ךיז .ק.י טָאה ,הפוקּת רעטשרע רעד ןיא זַא סיוא טזַײװ סע

 יד ןופ ןשינעפרעדַאב עשירעיצרעד-רוטלוק יד רַאפ ןביַײרש ןטימ אקווד -- םענַאב-טלעוו ןוא ןליפעג ענעגייא

 רע .טַײצ רענעי ןופ ןעגנופַאש עטסקיטכיוו ענַײז ןיא ךיוא טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאד ןוא ,םיא םורַא סָאװ

 רעד רַאפ ןופ טייקיטעט-רוטלוק עשירַארעטיל ןיַיז ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,טצעזעגרָאפ םעד טימ םורַא ױזַא טָאה

 ןוא עטסקיטכיוו ענַײז ןופ) "בויא" ןוא "לבב תורהנ לע" :שידִיי ףיוא סעמַארד יד ןיא וליפַא .המחלמ

 םענײמעגלַא ןַא ףיוא ןטסעמרַאפ ךיז טוװּורּפ רע עכלעוו ןיא (הפוקּת רעטשרע רענעי ןיא קרעוו ערעטעּפש

 ןַארַאפ טשינ ץלַא ךָאנ זיא -- טייקכעלקריוו רענעּפַאשעג-יַײנ רעד ןיא ןטקעּפסַא יד ןופ עקינייא טימ ןפוא

 טרָאד ןעוו וליפַא ,ןײמעגלַא ןיא בצמ ןטימ ךיז ןטסעמרַאפ ןטקעריד ַא ךרוד ןריגַאער ַא ןופ עיסנעמיד יד

 עכעלרעניא ןוא קילגמוא ןכעלנעזרעּפ ןופ ןליפעג יד ןעמונַאב ףיט ןוא טכַארבעגסױרַא טלוב רעיײז ןיוש ןרעוו

 ןיא ליפעג-סנבעל ןשידִיי םעד טכַײלַאב סָאװ גנובַײרשַאב ַא ןופ טסקעטנָאק ןיא ,ןטקילּפנָאק-ןעקנַאדעג

 -רעטַאעט רעד ,טלוב ץלַא ךָאנ זיא קרעוו עקיטכיוו יד ןיא ךיוא .ןברוח ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןטַײצ עשירָאטסיה

 יז .ןשינעפרעדַאב עשינעצס רַאפ טבַײרש סָאװ רָאסישזער ַא ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג רעד ןוא טנעמעלע-ליּפש

 ןיא זיולב םיא ןריסקיפרַאפ רעבָא ,טלַאהניא ןכעלקנַאדעג םעד ןפוא ןרַאברעדנּוװ ַא ףיוא עקַאט ןצנַאגרעד

 ןּפיצנירּפ-סנבעל ןופ ןריזיטערקנָאק ַא ןופ ןוא ,גנובַײרשַאב-טייקכעלקריוו רעקיטַײזליפ ַא ןופ הגרדמ רעד

 ןוא ןבעל סָאד ןעָאירַאפ סָאד -- לשמל יו ,ןטַײצ ערעווש ןיא ןרעוו טקרַאטשעג ןפרַאד סָאװ ,םויק ןשידִיי ןיא

 יו ,ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס ןעוו ךיוא ה"בק ןיא הנומא עטסעפ יד רעדָא ,ךרד ַא יו דרָאמטסבלעז ןעניינרַאפ

 רפס ןופ ןעלטיּפַאק עצנַאג "בויא" עמַארד רעד ןיא ןרָאװעג ןטכָאלפעגנַײרַא ןענַײז ױזַא .ןומדקה בויא ַײב

 ןרָאװעג ןטכָאלּפעגנַײרַא ןענַײז "לבב תורהנ לע" עמַארד רעד ןיא ןוא ,גנוצעזרעביא רעשידִיי ַא ןיא בויא

 סע ןוא ,קרעוו יד ןיא ןצנעדנעט-טנורג יד ןקרַאטשרַאפ סע ןפרַאד עלַא ייז .לאקזחי רפס ןופ םיקרּפ עצנַאג

 עשיטַאמַארד יד ןעלקיװטנַא וצ ידּכ ימ ןוא טרָא ךס ַא ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ךיוא --סעמַארד יד ןיא --זיא

 .ןטקעפע-רעטַאעט ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,עניב רעד ףיוא גנונַאּפש

 ןופ ןעגנולעטשרָאּפ ערעדנַא עלַא ןיא ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז ןפַאש ס'ק-י ןיא ןצנעדנעט עוויסערּפסקע יד טָא

 ןופ טקעּפסַא םעד רערעמ ייז ןיא קידנכיַײרטשרעטנוא ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענַײז עכלעוו ,הֹפּוקּת רעד

 טסבלעז ןופ טקעּפסַא םעד יו ,טײקוװיטָאמע רעשירעיצרעד ןוֿפ הגרדמ רעד ןיא גנוקידירּפַאב רעקיטסיײג

 רעטשרע רעטיירב רעד טָא ןיא זַא קידנגָאז ןרימוזער רַאפרעד ןעק עמ .עיצקַאער רעלופ ןוא ךיז ןגָאזסױרַא

 ןוא םיא רַאפ טפַאש .קיי .ןשינעֿפרעדַאב ענַײז ןוא םוקילבוּפ רעד ,ןפַאש ס'ק-י ןופ רעטנעצ ןיא טייטש הפוקּת

 רעד יװַאזיװ ןײלַא ךיז ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא םוקילבוּפ םעד ןופ ןעמָאנ ןיא סױרַא קינײװ ץלַא ךָאנ ךיז טגָאז

 .טרַאװנגעק
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 יד ןטכַארטַאב רימ ןעוו רערָאלק ךָאנ ןרעװ ןצנעדנעט עטנָאמרעד ןבױא יד - ןעגנוצעזרעביא

 סקילַאיב .נ.ח ןופ קידנבײהנָא ,הפוקּת רענעי ןיא .ק.י ןופ טכַאמעג ןעגנוצעזרעביא לָאצ עסיורג וװיטַאלער

 יד ןופ ןעגנוצעזרעביא עכעלטקניּפ רָאג זיב ןוא עשיטעָאּפ יד קידנענעכעררַאפ רעטַײװ ןוא ,"הטיחשה לע"

 ,קרעוו המחלמ-רַאֿפ עשִיערבעה ענעגייא ענַײז ןופ ןעגנוצעזרעביא עיונעג יד טכַא ןיא קידנעמענ ךָאנ ,םיאיבנ

 ענעגייא עניַײז ןיא ןרָאװעג ןטכָאלפעגנַײרַא ןענַײז סָאװ ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת ענעי טימ קידנקידנערַאפ ןוא

 רַאפ זַײװַאב ַא זיא ןטסקעט עשירַארעטיל עקיטרַאפ ןיוש טימ ךיז ןצונַאב רעד טָא .ןעגנופַאש עלַאניגירָא

 ןופ שרעדנַא ךעלטנזעוו יוװ ןשינעעשעג יד טכַארטַאב טשינ ךָאנ .ק.י טָאה דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא זַא םעד

 ןוא ןעמַארד יד ןיא סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ .ןטַײצ ערעדנַא ןיא ןדִיי יד טימ ןעשעג זיא סָאװ םעד

 תוגרדמ עקיטסיײג ןגעוו ןוא ןבעל ןוא טוט ןופ ןגַארפ ןגעוו .ק.י טביײרש דָאירעּפ םעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ

 שינעטנעקרעד עקידהמחלמ-רַאּפ עוויטיוטניא ןַײז זַא ןגָאז רעבָא ןעמ זומ ,טײקיטרַאנגייא רַאפ ףמַאק ןוא

 רעירפ ךס ַא טָאה עכלעוו ,ללכב טלעוו רעד דצמ ןוא טרפב טנעה עשטיַײד ןופ ןדִיי טרַאװרעד סָאװ לרוג ןגעוו

 סיוא טזַײװ סע יװ זיא שינעטנעק-עד יד ,ליפעגרָאפ רעד טָא - ןעשעג זיא רעטעּפש סָאװ סָאד ןעזעגרָאפ

 ,.ק.י ךיוא .ןַײזטסּוװַאב ןַײז ןופ לייט רעלַארגעטניא ןייק ןפַאש ןַַײז ןופ טַײצ רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג טשינ

 ןוא ןכַײלגרַאפ עשירָאטסיה ןופ ןעײרּפַאב טנעקעג טשינ ךָאנ ןַאד ךיז טָאה ןדִיי ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ

 ןיא דָאירעּפ ןטשרע םעד תעב תוגׂשה סנָאסלענעצַאק קחצי .גנַאג-ןעקנַאדעג ןטגנידַאב-שירָאטסיה םעד ןופ

 ןוא קנעדנָא סקילַאיב .נ.ח וצ לקיטרַא ןַײז ןיא רימ ןעניפעג ,רעבַײרש ַא יו עבַאגפיוא ןיַײז ןגעוו ,ןפַאש ןַַײז

 עכלעוו ,ןטעברַא ייווצ יד ןופ .ןפַאש סמירפס רכומ עלעדנעמ ןגעוו לקיטרַא ןשיטירק-רוטַארעטיל ןַײז ןיא

 טשינ ןַאד ךיז טָאה .קיי זַא רָאלק זיא ,עשרַאװ ןיא עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז

 רשפא ,1940-1939 ןופ תופידר עשיצַאנ יד וצ גנוריגַאער רענעגייא ןַײז טימ ןטערטוצסױרַא בייוחמ טליפעג
 ןיא ןעגנוריסַאּפ עטנַאקַאב ןיוש יד וצ עכעלנע ןשינעעשעג ןופ גנורינימלוק ַא יו טכַארטַאב יז טָאה רע לַײװ

 זיב ,ןדיַיל עשידִיי ןופ רָאי קיצכעז עטצעל יד ןופ ךשמב ,טַײצ רענרעדָאמ רעד ןופ עטכישעג רעשידִיי רעד

 ןַײז ןוא רוטַארעטיל יד סָאװ עיצקנופ רעד ןגעוו תוגׂשה-רקיע ס'ק.י ןענַײז רשפא רַאפרעד .טַײצ ןַײז
 יד ןקיטומרעד לָאז סָאװ חֹוּכ ַא ,טסיירט ַא ןוא רַאּפשנָא ןַא ןַײז וצ -- ןליפרעד ןפרַאד ןפַאש רענעגייא
 ןַאד ךָאנ טרעוו ,ַאזַא יו ,רוטַארעטיל יד .ןַאד זיב ןעגנוכיירגרעד עריא ןופ ףליה רעד טימ רעטימעג ענעלַאפעג
 ןוא ןַײז שרֿפמ וצ גנעדטשנָא ןטַײנַאב ַא ףױא ןטסעמרַאפ וצ ךיז םיא ַײב טרעדָאפעגסױרַא טשינ
 ייב ךעלגעמ ןוא לעוטקַא טשרע טרעוו שינעּפרעדַאב ןוא גנוטכילּפרַאפ ַאזַא .טייקכעלקריוו יד ןקיטלַאטשעג
 .ןפַאש ןַײז ןופ דָאירעּפ ןטיירב ןטייווצ ןיא טשרע ,רעפייא ןטַײנַאב טימ ,םיא

 רעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק םענַאב רעטנָאמרעד ןבױא רעד - .קיטַאמעט עקינימ-ןדיישרַאפ יד
 ןופ ןעגנובַײרשרַאב :רעטקַארַאכ ןקיכַאֿפליֿפ ריא ןוא קיטַאמעט רעקינימ-ליפ ס'ק-י טימ הפוקּת רעטשרע
 הּכונח -- םיבוט-םוי עשידִיי ;וׂשע ןוא בקעי ןשיווצ ןדנַאנַארעדיװ עקיטסַײג יד ;טײקכעלקריװ-ָאטעג רעד
 ;לארׂשי קלָאּפ םוצ גנויצַאב ןַײז טימ רעטנעצ ריא ןיא ה"בקה ןוא טלעוו ך"נּת יד ;ןּפיט-ָאטעג ;םירוּפ ןוא
 - םיצולח רוד ןופ קיטַאמעלבָארּפ יד ןוא הגרדמ עקיטסיײג יד ;טּפַאשרעה-טלעוו ןופ רענעלּפ ענַײז טימ רעלטיה
 סעמעט עשירַארעטיל ןופ עמַאג עטיירב יד טָא .וו"זַאא תונברקייצַאנ יד ןגעוו סעמעָאּפ ןוא רעדיל ,י"א ןיא
 סיק.י ןופ גנורעטילּפשעצ רעשּפיה ַא ןגעוו תודע טגָאז דָאירעּפ-טגנופַאש ןרעטיירב ןטשרע סיקיי ןיא
 ןפַאש עשירַארעטיל סָאד סָאװ טרָא םעד ןופ טכיל ןיא ןרעוו טרעלקרעד רָאנ ןעק סָאד .עיגרענע רעשירעפַאש
 -- ערעדנַא ַײב ןבַײרש ןַײז טימ ןכיירגרעד ליוו רעבַײרש רעד סָאװ םעד וצ גנוִיצַאב ןיא ,םיא ַײב טמענרַאפ
 רימ ןעוו רעטלוב ךָאנ טרעוו סָאד .ןקירדסיוא ליװ ןיילַא רעבַײרש רעד סָאװ םעד ןופ טכיל ןיא טשינ ןוא
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 ,רערעטקנערשַאב ליפ רעד טיִמ דָאירעּפ ןטשרע ןיא קיטַאמעט רעד ןופ טייקינימ-ליפ יד ןכַײלגרַאפ

 ןיא ןפערט רימ .ןפַאש ןַײז ןיא דָאירעּפ ןרעסערג ןטייווצ ןופ קיטַאמעט רעטסּוװַאבליצ ןוא רעטדנעוועגליצ

 ןוא רעגנוה ןגעוו רעדיל עירעס ַא טימ ןעמַאזוצ םירוּפ דובּכל רעדיל עצרוק :הפוקּת רערעסערג רעטשרע רעד

 עלַאיצָאס ףיוא רעדיל עשיטירק-ףרַאש טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנולעטשרָאפ-ך"נּת עקידועליּפש ןוא ,טלעק

 יײס טכיל ןיא ןבירשַאב ,ןטיײצ עטנַאקַאב ןעוו וליּפַא עטַײװ ןופ סעמַארד-ך"נּת עשירָאטסיה ךיוא יו ,סעמעט

 עקיטסייג ןופ ,ןטלַאטשעג טימ ,ןכעלנעזרעּפ םעד ַײס ןוא ןברוח ןשירָאטסיה ןשידִיי ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ

 קידנטכַארטַאב .ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק ןוא רעלטיה.ןגעק דיל ַא ךיוא -- עלַא יד וצ ןוא .ןדלעה עקיטיַיצרַאפ

 רעד טימ ךַײלגרַאפ ןיא ,ןעמ טליפרעד ,דָאירעּפ ןרעסערג ןטשרע ןופ קיטַאמעט רעד ןיא טייקיטייזליפ יד טָא

 גנולדנַאװמוא עקיטנורג עקיטסַײג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןפַאש ס'ק-י ןיא זַא ,דָאירעּפ ןטייווצ ןופ קיטַאמעט

 רעד ןיא רימ ןפערט טַײז ןייא ןופ :קיטַאמעט רעד ןיא עיצַאמרָאפסנַארט רעקידנכיירג טַײװ ַא טימ ןעמַאזוצ

 ןַײז ןופ טוט םעד טנייװַאב .קיי ּוװ עמעָאּפ עשיריל ַא ,דָאירעּפ ןרעסערג ןטייווצ ןיא המישר רעשיגָאלָאנָארכ

 ;קלָאפ ןשידִיי ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןגעוו רעדילדןרָאצ ןוא -ןַַײּפ טימ ןעמַאזוצ ,ןיז ענַײז ןופ ייווצ ןוא יורפ

 וצ טוט םעד ןעניינרַאפ עכלעוו םירוביג-טסייג ןופ ןעגנובַײרשַאב רימ ןפערט טַײז רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 ןכלעוו ףיוא רקיע ןַא ןופ ץנעטזיסקע רעד ןגעוו ןעגנוּוט ערעייז טימ תודע ןגָאז ןוא טריפעג ןרעוו יז ןכלעֹו

 ףמַאק סנעמעוו רעפמעק עטנּפָאװַאב ןופ ןעגנובַײרשַאב טימ ןעמַאזוצ ,טשינ הטילש ןייק טָאה טוט רעד

 געוו ןפיוא דיי םעד ןבייהרעד ןוא ןענַײשַאב וצ קעווצ ןטימ רָאנ ןעװעטַאר וצ סנבעל טשינ ,טריפעג טרעוו

 .טיוט םוצ
 רעטכַארבעג ןבױא רעד ןופ ןרעװ ןעזעגסױרַא רָאלק ןענעק ןפַאש ס'ק.י ןיא ןעגנוטכיר יד טָא

 רימ ןלעו ,ןפַאש.ס'ק-י ןיא גנולקיװטנַא רעד טָא רַאפ טסקעטנָאק ןשירָאטסיה םעד .המישר רעשיגָאלָאנַארכ

 רעד ןופ לקניווקוק ןכרוד .ריפנַײרַא םעד ןופ ןלייט עקידנעמוק יד ןיא רעקידמיטרּפ ןעלדנַאהַאב רעטַײװ

 טכַא ףיוא ןזַײװנָא ןעמ ןעק ,ריא ןיא גנוגעווַאב-ץולחה-רורד רעד ןופ ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עטכישעג

 עשיצַאנ יד טריזילַאטסירק ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןופ ןבעל ןיא תוֿפוקּת-רקיע

 ס'ק-י ןכלעוו ןופ דנַאטשרעדיװ ןשידִיי ןיא ןּפַאטע יד ןוא ,ןעמרָאּפ-סגנוטָארסױא ןוא תוטיש-סגנוקירדרעד

 :גנולייטרַאפ עשיגָאלָאנָארכ יד זיא סָאד ןוא .לײטײטשַאב ַא זיא ןפַאש

 1940 יַאמ זיב ךורבסיוא-המחלמ ןופ (א)
 1940 רעבמעווָאנ ןט15 םעד ,ָאטעג ןופ םוקפיוא םעד יב ינוי/יַאמ ןוֿפ (ב)

 1941 ינוי ןט22 םעד ,המחלמ רעשיסור-שטַײד רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב רעבמעווָאנ ןט15 ןוֿפ (ג)

 1942 לירּפַא ןט18 ןזיב 1941 רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ (ד)

 1942 ילוי ןט22 םעד ,שוריג ןסיורג ןופ בײהנָא ןזיב 1942 לירּפַא ןט18 ןוֿפ (ה)

 1942 רעבמעטּפעס ןט12 ןזיב ילוי ןט22 ןופ ,שוריג ןסיורג ןופ טַײצ יד (ו)

 1943 רַאונַאי ןט17 ןזיב 1942 רעבמעטּפעס ןט13 ןופ (ז)

 .1943 לירּפַא ןט20 ןוא ןט19 --דנַאטשפיוא ןסיורג ןופ בײהנָא ןזיב 1943 רַאונַאי ןט18 ןופ (ח)

 סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ גנולקיװטנַא יד ןוא גנולייטרַאפ רעשיגָאלָאנָארכ רעד ןשיווצ ןעגנודניברַאֿפ יד

 ןעֶיצַאב ךיוא ךיז ןלעו רימ ןכלעוו ןיא ריֿפנַײרַא םעד ןופ ןלייט עקידרעטיײװ יד ןיא טלדנַאהַאב ןרעו ,ןֿפַאש

 .גנולייטרַאפ עשיגָאלָאנָארכ יד ןעמיטשַאב רימ עכלעוו טול ןשינעעשעג עשירָאטסיה יד וצ
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 גנופַאש עשירַארעטיל ןוא טעברַא-רוטלוק סנָאסלענעצַאק קחצי

 רעבמעווָאנ ןט19 ןוא ןט14 ןשיוװצ ,סיוא טעז סע יװ ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןָאסלענעצַאק קחצי

 קידנעיַײז ןטַאנָאמ בלַאה ַא ןוא ייווצ טרָאד ךיז ןטלַאהַאבסיוא ןכָאנ ,שזדָאל טָאטשניוװװ ןיַײז ןופ 9

 :ןַאד ךיז ןגעוו רע טגָאז "קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד" ןיא .ָאּפַאטסעג רעד ןופ טגלָאפרַאפ

 "זיוה ןַײמ ןיא טקיטכענעג טשינ ןיוש טָאטש ןיא ןסַײרנַײרַא ךיז רעייז ןופ געט עטשרע יד ןיא בָאה'כ"

 ןכָאנ רעבָא ךיַײלג ,תוחּפה-לכל רעבמעווָאנ ןט17 ןזיב שזדָאל ןיא רשפא טבַײלב .ק.י .(84 'ז ,טרָאד)

 ןיוש ??.טָאטש ןופ ןפיולטנַא טזומעג רע טָאה שזדָאל ןיא ןכײצדנַאש ןשידִיי ַא ןגעוו הריזג יד ןכעלטנפערַאפ

 ןיא שארב ןעוועג ץנעגילעטניא עשידִיי יד זיא ןדִיי רַאפ ןַאלּפ-סגנוטָארסױא ןשיצַאנ ןופ ּפַאטע ןטשרע ןתעב

 קחצי .ןטסיױויטקַא-ײטרַאּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג יד טימ ןעמַאװצ ,עטכוזעג יד ןופ המישר רעד

 ַא יא ןוא רעבַײרש ַא יא קידנעַײז ,סעירָאגעטַאק ַײרד עלַא וצ טרעהעג ךעלטנגייא טָאה ןָאסלענעצַאק

 רעשזדָאל ןיא רוגיפ עלַארטנעצ ַא ךיוא יװ ,ןזַײרק עשיטסינויצ-שיטסילַאיצָאס יד וצ שטנעמ רעטנעָאנ

 ,1939 רעבמעטּפעס ןטכַא םעד ,שזדָאל ןעמענרַאפ רעייז ךָאנ דלַאב ןענַײז ןשטַײד יד .ןבעל-רוטלוק

 יז ןשיווצ .בוטש וצ בוטש ןופ ןשטנעמ יד טכוזעג ןוא תומישר עטיירגעגוצ סױרָאפ ןופ טימ ןעגנַאגעגמורַא

 רַאפ זיא שזדָאל ןיא ןביײלברעביא סָאד לפיוו ףיוא *'.ןטסילַאנרושז ןוא רעבַײרש ךיוא ןרָאװעג טכוזעג ןענַײז

 עדנע --רעטעּפש רָאי ַא טימ וליפַא סָאװ טקַאפ ןופ ןעגנירדסורַא ןעמ ןעק הנּכס עלַאער ַא ןעוועג .ק.י

 ,ןװָאביב ןופ ווירב ןלעיצעּפס ַא ןיא .ןענָאסלענעצַאק קחצי שזדָאל ןיא ָאּפַאטסעג יד ץלַא ךָאנ טכוז - 0

 יכדרמ וצ רע טביַײרש ,ןגעמרַאפ ןוא ןבעל רעייז ףיוא רַאה רעד ןוא שזדָאל ןיא ןדִיי ןופ רעדרעמטּפיוה רעד

 טניוװעג טָאה רעכלעוו ,ןָאסלענעצַאק קחצי ךיז טניפעג ּוװ ןַײז עידומ דלַאב םיא לָאז רע ןיקסוָאקמור םייח

 ןפָארטעג ךיז טָאה קע ןתנ זַא סױרַא טמוק םירוקמ ענענַארַאפ עלַא טול *:.13 'מונ ,עקזדַאװַאז סַאג רעד ףיוא

 עקַאט זיא סָאד ביוא ןוא ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא .ק.י יו םעד ךָאנ געט ַײרד ייווצ ַא ,עשרַאװ ןיא .ק.י טימ

 םעד שזדָאל ןזָאלרַאפ טָאה .ק.י זַא ןעמענוצנָא זיא ,טלייצרעד קע יו 1939 רעבמעווָאנ ןט19 םעד ןעשעג
 *?,רעבמעווָאנ ןט17 םעד יצ ןט6

 .קינייװ רעייז רימ ןסייוו ,עשרַאװ ןיא ןעוועג זיא .קיי סָאװ רָאי ןטשרע ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןגעוו

 עקינייא טול ךיוא יו ,ןטפירש עטנַאקַאב יצ ענעבילבעגרעביא ענַײז ןופ המישר רעשיגָאלָאנָארכ רעד טול

 ןיא ןעוועג זיא רע תעב ,ןבירשעג טינרָאג טַײצ רענעי ןיא טָאה .קיי זַא רעכיז יו טעמּכ זיא -- ןטפַאשתודע
 ,ןײלַא ןפָאלטנַא עשרַאװ ןייק זיא .ק.י .טײקיטכַאמנָא ןוא גנולפייווצרַאפ ןיא ןָאטעגנַײרַא ןצנַאג
 ןרעיול ןשטיײד יד זַא טַײצ רענעי ןיא רע טָאה טניימעג .ןיז ַײרד טימ בַײװ ןיײז שזדָאל ןיא קידנזָאלרעביא
 ןעוועג עלַא טלָאמעד רימ ןענעז ענערָאלרַאֿפ" :"לטיו סקנּפ" ןיא רע טבַײרש םעד ןגעוו .ןבעל ןַײז ףיוא זיולב
 ,ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה'כ לַײװ ,עלַא יו רעמ ךָאנ שזדָאל ןופ ןּפָאלטנַא ןיב'כ סָאװ ךיא ,עשרַאװ ןיא
 "(!טביילגעג רימ ןבָאה ױזַא) הנּכס ןייק טשינ ייז טָארדַאב'ס לַײװ שזדָאל ןיא ןבילבעג זיא החּפשמ ןַײמ
 טימ יורפ ןַײז זַא טסּוװרעד .ק.י ךיז טָאה שזדָאל ןופ ןפולטנַא ןַײז ךָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא .(160 'ז ,לטיו סקנפ)
 טייקרעכיזמוא ןופ טכענ ןוא געט ךָאנ .טרָא ןטסּוװַאבמוא ןַא ףיוא ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענַײז ןיז ַײרד ענַײז
 ןגעוו ::.עקָארק ןייק ןרָאװעג יז ןענַײז ןבירטרַאפ זַא טסּוװרעד ךיז רע טָאה טײקיזָאלּפָאלש ןוא
 זַא ,רעטנַאקַאב רעטַא ןַא ס'ק-י ,יקסנַאינרָאק ףסוי טלייצרעד טַײצ רענעי ןיא טייקנכָארבעצ סנָאסלענעצַאק
 יד ןופ רענייא זַא קידנטרַאװ .ק.י ןפָארטעג טרָאד רע טָאה ןינב-טניושזד ןיא ןעמוקעג 1939 ףוס זיא רע ןעוו
 ,טנעקרעד טינ יו טעמּכ םיא טָאה רע זַא טנָאטַאב יקסנַאינרָאק .ןעמענפיוא םיא לָאז ןרָאטקעריד-טניושזד
 34 םינּפ ןפיוא ןגעלעג םיא זיא טייקנכָארבעצ עכעלרעניא ןיַײז

5 



 ןָאט וצ ץלַא ןסָאלשַאב .ק.י טָאה ,1940 רַאונַאי ןיא ,עשֶרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא זיא החּפשמ ןַײז יו םעד ךָאנ

 םעד טכעלגעמרעד ןשטַײד יד ןבָאה 1940 לירּפַא ןוא 1939 ףוס ןשיווצ .לארׂשי-ץרא ןייק ןרָאפוצקעװַא ידּכ

 ןוא טסעירט ןייק ןלױּפ ןופ ןרָאּפוצסױרַא טעִיּפסוא ןבָאה ןדִיי טנזיוט רָאּפ ַא .לארׂשי-ץרא ןייק ןרָאפסױרַא

 עשיטסינויצ יד ןופ ,לארׂשייץרא ןייק ןַײז וצ הלוע ןטַאדידנַאק יד ןשיװצ .רעטַײװ -- ןטרָאד ןופ

 עטשרע יד ןופ םענייא ףיוא ןענַאטשעג זיא ןעמָאנ ןַײז .ןָאסלענעצַאק קחצי ךיוא ןעוועג זיא ,סעיצוטיטסניא

 רעד וצ טיירג ןעוועג ןיוש זיא ץלַא .טסעירט ןופ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז סָאװ תומישר יד ןיא רעטרע

 -ץרא ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןיוש זיא ןָאסלענעצַאק החּפשמ רעד ןופ שזַאגַאב רעד וליפַא ,העיסנ

 טינ טייקכעלגעמ ןייק רעמ זיא'ס זַא ,1940 לירּפַא ןיא ,ןרָאװעג ןבעגעגרעביא םיא זיא םעצולּפ .לארׂשי

 רַאפ ןענַײז -- טלָאצַאב טָאה רע סָאװ טלעג סעמוס עסיורג יד זַא ןוא ,לארׂשי-ץרא ןייק ןרָאפוצקעװַא ןַארַאפ

 רע טָאה גנולפייווצרַאפ ןַײז ןיא זַא סיורג ױזַא ןעוועג זיא טייקנגָאלשרעד ס'ק-י *'.ןרָאלרַאפ ךיוא םיא

 ןבָאה עכלעוו רעוט-ללּכ עשיטסינויצ יַײרד יד ןופ רעקיצנייא רעד ,ךָאלב .ל רזעילא טימ ךוסכס ַא טריפרַאפ

 יו ,טקידלושַאב םיא טָאה .ק.י .עשרַאװ ןיא ןבילבעג זיא סָאװ ,ןריּפַאּפ עיצַארגימע ענַײז טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ַא ןופ טלַאטשעג עכעלנייוועג טשינ ןוא עוויטיזָאּפ יד ** .הילע ןַײז ןופ לַאפכרוד ןיא ,טכער ןָא סיוא טזַײװ סע

 ס'ק.י רעטלוב ךָאנ טנָאטַאב ךָאלב .ל.א ןגעוו םירוקמ ענעדיײשרַאפ יד ןופ ךיז טמוקַאב סָאװ ,רעוט-ללּכ

 ייב טָאה ןוא ןרָאצ ןוא רעצ ןַײז ךיז ןיא ןטלַאהנַײא טנעקעג טשינ טָאה .ק.י ;גנורירטסורפ ןוא גנולפייווצרַאפ

 טקַאפ ןכרוד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ זיא טייקטרעטיברַאפ ס'ק-י *'.טלעג ןַײז קירוצ טרעדָאפעג םיא

 ַא טלָאצַאב טַאוװירּפ ןבָאה סָאװ יד ןופ רָאּפּפָא ןטימ טקיטפעשַאב רעירפ ךיז ןבָאה ןטנעגַא-עזַײר יד סָאװ

 וצ ךעלנעזרעּפ טדנעוועג ןעוועג ךיז טלָאװ רע ןעוו זַא ,טכער ןָא טשינ ,טהנעטעג טָאה .ק.י ןוא ,עמוס ערעכעה

 רע טלָאװ ,רעוט-ללּכ ןופ טנעה יד ןיא ןינע ןַײז ןבעגרעביא רעדייא ,טלָאצַאב טקעריד ןוא רוטנעגָא-עזַײר ַא

 ןתנ יו טול **.ןדִיי ערעדנַא ןָאטעג עקַאט סע ןבָאה סע יו ךיילג ,לארׂשי-ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא טַאהעג ןיוש

 םיא ןופ ךיז טָאה סָאװ ןורּכז ןקידנּוװ ןקידנעטש ַא .ק.י ַײב טזָאלעגרעביא ןינע רעד טָא טָאה טקיטעטשַאב קע

 ערעווש טבעלעגרעביא .ק.י טימ ןעמַאזוצ טָאה רעכלעוו ,קע ןתנ .טימעג ןַײז טרעװשַאב ןוא ןָאטעגּפָא טשינ

 ןַײז ןופ טנעמָאמ ןטצעל ןזיב" :רעמ ךָאנ טגָאז ,רעגַאל לעטיװ ןיא ךיוא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןטַײצ

 59 ."גנושױטנַא ערעטיב יד טקנעדעגרַאפ רע טָאה ןבעל

 רעד רעביא ,ןעוועג טשינ עטכַײל ןייק זיא ,עשרַאװ ןיא ןבעל ס'ק-י ןופ הפוקּת עטשרע יד זַא סיוא טעז סע

 טשינ וצ ןענַײז סָאװ רענעלּפ-הילע ענַײז רעביא ךָאנרעד ,טשרע וצ החּפשמ ןַײז ןוא םיא ןשיווצ גנודיישעצ

 רעשידִיי רעד ןיא ןרָאטקעס ענעדיישרַאפ ןוא םיא ןשיוװצ ןעגנוָיצַאב עטנַאּפשעג יד ןוא ,ןרָאװעג טכַאמעג

 ןָא ןעמוקעגנָא ןיהַא ןוא עשרַאװ ןיא רעדמערפ ַא ןעוועג ףוס ףוס זיא סָאװ .ק.י רַאפ .טײקכעלטּפַאשלעזעג

 יד טימ ןעמַאזוצ הפוקּת עטשרע יד טָא זיא ,החּפשמ ןַײז ןָא ןוא ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא סָאװ ןגעמרַאפ ןַײז

 קידנעַײז -םיא רַאפ טּפיוה רעביא .ערעטיב רָאג זיב ַא ןעוועג ,ןרָאטקַאפ עקידנרעװשַאב עטנָאמרעד ןביוא

 יֵצַאנ ןרעטנוא וליּפַא ,טעברַא-רוטלוק רעכעלטפַאשלעזעג תבוטל טמיטשעג וויטקַא ןעוועג זיא רע יו

 שזדָאל ןיא בצמ ןרעווש ןַײז ףיוא טקוקעג טשינ .שזדָאל רעטריּפוקָא רעד ןיא ןכָאװ עטשרע יד תעב םישזער

 ןיא לייטנָא ןַא ןעמונעג וויטקַא ןוא טרילָאזיא טשינ .ק.י ךיז טָאה ,טריּפוקָא ןרָאװעג זיא יז יו םעד ךָאנ ךַײלג

 טשינ .עיצַאּפוקָא רעשטַײד רעד רעטנוא שזדָאל ןיא ךוניח ןשידִיי ןרַאפ טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 - ןָא בייהנָא ןופ ,ןלוש עשידִיי ןענעפע ןלָאז ןדִיי טכעלגעמרעד שזדָאל ןיא ןשטַײד יד ןבָאה ,עשרַאװ ןיא יו
 .ח.מ טָאה 1939 רעבָאטקָא ןופ טפלעה רעטייווצ רעד תעב .טקנוּפדנַאטש ןלעמרָאֿפ ןופ תוחּפה לכל

 עריא ןשיווצ ןעוועג זיא ןָאסלענעצַאק קחצי ןוא ,ךוניח ןשידִיי ןרַאפ עיסימָאק ַא טמיטשַאב יקסווָאקמור

 רעטשרע רעד ,טַארַײב ןטשרע ןופ רעדילגטימ ןוא רעִיצרעד ןופ ןענַאטשַאב זיא עיסימָאק יד *.רעדילגטימ
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 טקישעצ זיא רעדילגטימ-טַארַײב יד ןופ גנורינימָאנ יד .שדוח ןייא זיולב טריטסיזקע טָאה סָאװ טַארנדִיי

 ןט18 םעד ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ זיא ךוניח ןשידִיי רַאפ עיסימָאק יד ןוא ,1939 רעבָאטקָא 16 םעד ןרָאװעג

 טָאה ,רעדילגטימ-טַארַײב עלַא טעמּכ ןופ גנודרָאמרעד ןוא טסערַא ןטימ ,רעבמעווָאנ ןט11 ןכָאנ .רעבָאטקָא

 ןשידִיי רַאפ עיסימָאק יד ךיז טָאה ןַאד .רעוט-ללּכ עשידִיי עלַא יַײב ןטיזיוו-בוטש טכירעגּפָא ָאּפַאטסעג יד

 זיא ,טגָאזעג יו ,ןָאסלענעצַאק .שזדָאל ןופ ןפױלטנַא וצ ןבױהעגנָא ןבָאה רעדילגטימ עריא ןוא ןלַאפעצ ךוניח

 ןיא טליצעג טקעריד ןעוועג זיא טעוועשובעצ ןַאד ךיז טָאה סָאװ רָארעט-יצַאנ רעד *'.ייז ןופ רענייא ןעוועג

 ןרָאװעג טעדנעװעגנָא רע זיא רעירפ ךָאנ ןוא ,ןענופעג ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק ּוװ רָאטקעס ןכעלטּפַאשלעזעג

 ןשטַײד יד ןבָאה 1939 רעבמעווָאנ ןטשרע םעד .ןזיַײרק-רוטלוק ןוא עשירַארעטיל יד ןופ ץרַאה עמַאס םוצ

 ,רעבַײרש וו ,שזדָאל ןיא ןטקנוּפ-ףערטפיונוצ עטסטסּוװַאב יד ןופ רענייא ,"ַאירָאטסַא" עפַאק םעד ןלַאפַאב

 ךיוא טגעלפ יז ןשיווצ .ןרָאי ךשמב ,ןפוא ןלַאמרָאּפ-טשינ א ףיוא ןפערט ךיז ןגעלפ םינקסע ןוא רעלטסניק

 טלדנַאװרַאפ ןוא ןרָאװעג טריקסיפנָאק ןענַײז סעיזַאנמיג עשידִיי יד ןופ םינינב יד *:.זַײרק ןַײז טימ .קיי ןַײז

 רעד ןוא עיזַאנמיג סנָאסלענעצַאק קחצי ךיוא .רעטרע סגנוקינַײּפ ןוא ןעָארויבדָאּפַאטסעג ןיא ןרָאװעג

 .י *:,ןרָאװעג טריקסיפנָאק ןענַײז ןרעמיצ-ןטרָאגרעדניק ןוא ןסַאלק-לושיגנַאפנָא יד טימ ,ןינב רעצנַאג

 טביורעצ זיא סטוג-ןוא-בָאה ןַײז ,עמרַאזַאק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא עיזַאנמיג סנָאסלענעצַאק;

 רַאפ טקנוּפלמַאז ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא עיזַאנמיג רעד ןופ ףיוה ןיא סָאװ לַאז-טרָאּפס רעד ,ןרָאװעג

 ףיוא ןרָאװעג טקישעצ יז ןענַײז טרָאד ןופ ןוא טקינַײּפעג יז ןעמ טָאה טרָאד ,טָאטש ןיא ןדִיי עטּפַאכעג
 | **.טעברַאגנַאװצ

 םעד ןופ ךשמב ,הפוקּת רעװעשרַאװ רעטשרע רעד ןיא רַאּפשנָא ןַא יצ טעברַא ןעניפעג וצ ןטכיזסיוא ס'קיי
 ןייק וצ טרעהעג טשינ לעיציּפָא טָאה ןײלַא רע .עטסעב יד ןופ ןעוועג טשינ רעכיז ןענַײז ,רָאי ןבלַאה ןטשרע
 ךוניח ןטַאווירּפ ןשידִיי ןופ רָאטקעס ןטימ ןדנוברַאפ לענָאיסעֿפָארּפ קידנעַײז ןוא ,גנוטכיר רעשיטילָאּפ םוש
 ןוא ,ןלוש עטַאווירּפ ןשיווצ ץנערוקנָאק רערעווש ַא ףיוא ,טַײז ןייא ןופ ,ןפָארטעגנָא ךיז עשרַאװ ןיא רע טָאה
 ןבָאה ןשטַײד יד יו םעד ךָאנ ,ןײמעגלַא ןיא ךוניח ןשידִיי ןיא בצמ ןרעווש ַא ףיוא טַײז רעטייווצ רעד ןופ
 רעד ןיא .שינעביולרעד רעלעיצעּפס ַא ןָא גנויצרעד עטַאווירּפ עדעי ךיוא יװ ,ןלוש יד ןענעפע וצ טרעװרַאּפ
 ** .םיצפח עכעלנעזרעּפ ענַײז ןפיוקרַאפ טזומעג ןוא ,טײקמערָא ןיא טבעלעג .ק.י טָאה טַײצ

 ךיז ידּכ געווסױא ןַא סעּפע ןענופעג לָאמ וצ ןבָאה עשרַאװ ןיא רערעל עזָאלסטעברַא עשידִיי
 ףיוא ןעמוק ןגעלפ סָאװ םידימלּת סעּפורג עניילק ,"ןטעלּפמָאק" קידנריזינַאגרָא ,רעגנוה ןופ ןעװעטַארוצּפָא
 ,עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןיא ןבעל ןַײז ןופ טַײצ עטשרע יד *.ןענרעל ךיז םייהַא רערעל םוצ העש רָאּפ ַא
 טלעק ןופ ןטילעג ןוא רערעל עזָאלסטעברַא יד ןופ ,סיוא טזיַײװ ןעוועג .ק.י זיא ,1939 רעטניו םעד ןופ ךשמב
 ס'קיי רַאפ טנורגרעטניה רעד םתסה ןמ טרעוו ןשינעבעלרעביא עריא טימ הפוקּת יד טָא .רעגנוה ןוא
 ןרָאװעג ןבירשעג עקַאט ןענַײז רעדיל יד ."טלעק ןופ רעדיל" ןוא "רעגנוה ןופ רעדיל" עשיּפַארגָאיבָאטױא
 ףיוא ךיוא ,ךיז ןציטש יז רעבָא ,(1942 רַאורבעפ ןוא 1941 יַאמ ןיא) רעטעּפש ייווצ ןוא ,רָאי ַא טימ טשרע
 .ןעגנובעלרעביא ערעווש ענעי

 ןיא ןבעל ןטנלע ס'ק.י רַאפ ןעגנוגנידַאב טּפיױה יד ןענַײז 1940/1939 רָאי ןופ רעטניוו םעד ןופ ךשמב
 גנורעטשעצ ןופ טַײצ ַא ןיא טײקיזָאלסטעברַא ןוא רעגנוה ,טלעק ,שינעמעלקרַאּפ עקיטסייג :ןעוועג עשרַאװ
 רעייז זיא סע ןוא ןבילבעג טשינ .קי ןופ ןטפירש ןייק ןענַײז טַײצ רענעי ןופ *'.ךוניח ןשידִיי ןופ טָאברַאפ ןוא
 ,"לָאמַא ןופ ןגעוו ףיוא" דיל ןופ תורוש 16 יד רשפא ץוח ,ןבירשעג טינרָאג עקַאט ןַאד טָאה רע זַא ךעלגעמ
 .הפוקּת רענעי ןופ טמַאטש סע זַא רעשמ רעבָא ךיז ןענַײז רימ .עטַאד ַא ןָא זיא סָאװ

 רעד ןיא ךיוא ןוא ןבעל סיק-י ןיא גנורעדנע עקיטנורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ךרעל 1940 יַאמ שדוח ןופ
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 -ץולחה-רורד רעד ןופ עיצַאזינַאגרָאער רעד ןופ גנַאפנָא ןטימ -- עשרַאװ רעשיצולח רעד ןופ עטכישעג

 רעד ןופ טַײרפַאב .ק.י ךיז טָאה 1940 ינויייַאמ ךשמב .34 ַאנלעיזד ףוא ץוביק רעייז ןוא גנוגעוװַאב

 וצ ןענַאטשעגוצ זיא רע יװ םעד ךָאנ ,ןלַאּפַאב םיא טָאה סָאװ גנוריזילַארַאּפ רעקיטסַײג ןוא טײקיטכַאמנָא

 דלַאב" :םעד ןגעוו טלייצרעד ןַאמרעקוצ קחצי .גנוגעווַאב רעד ןוֿפ טייקיטעט-רוטלוק ןוא רעשירעיצרעד רעד

 ןַא טימ סױרַא גנוגעווַאב יד זיא ,ןרָאװעג טלעטשעגפיוא קירוצ ןענַײז 'רורדי ןופ ןגַײװצּפָא עטרעטשעצ יד יו

 ןוא ץניװָארּפ רעד ןיא םירבח עוויטקַא עריא ןופ קילדנעצ רָאּפ ַא ויטַאריּפסנָאק ןעלמַאזרַאפ וצ וויטַאיציניא

 ךיז ןבָאה ןפלעהוצוצ ןרָאװעג ןטעברַאפ ןענַײז סָאװ רעוט-ללּכ .רַאנימעס ןקיכָאװ-סקעז ַא ףיוא ,עשרַאװ ןיא
 ןטרַאװרעביא טלָאװעג ןבָאה יז .ןדנוברַאפ ןעוועג םעד טימ זיא סָאװ הנּכס רעד רַאפ ארומ סיוא טגָאזעגּפָא

 רַאפ הביס יד *."טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ ךַײלג זיא רעבָא ןָאסלענעצַאק קחצי .ןרעוו רעקִיור טעוו'ס זיב

 -ץולחה-רורד יד ןוא .ק.י ןשיװצ ןעגנוָיצַאב עטנעָאנ יד ןלעטשפיוא קירוצ םַײב גנוקיטעּפשרַאפ רעד

 ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ,רָאי ןעצ עטצעל יד ןופ ךשמב טעדנַײרּפַאב ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,גנוגעװַאב

 ענעדיישרַאפ יד .גנוגעווַאב רעצנַאג רעד ףיוא גירק ןופ העּפשה רעד טימ ןוא ךורבסיוא-המחלמ ןטימ

 רעדילגטימ יד ,טייקיטעט רעייז טלעטשעגּפָא ןבָאה עשרַאװ ןוא שזדָאל ןיא גנוגעוַאב רעד ןופ ןגַײװצּפָא

 ןעמעוו טימ שזדָאל ןיא ווָאכָארָאב רעב ןופ ןעמָאנ ןפיוא הרשכהדץוביק ןיא בור סָאד .ןעגנַאגעצ ךיז ןענַײז

 םיטילּפ םָארטש ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ זיא ,שיעדיא ךיוא ןוא טפַאשדנַײרּפ ךרוד ןדנוברַאפ ןעוועג זיא .ק.י

 .המחלמ רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא דלַאב ,עשרַאװ ןייק ןגעוו יד ףיוא רעטרעדנוה יד ןיא טרעדנַאװעג ןוא

 ַא ןוא ןלױּפ רעביא ןעוועג טייזעצ ןוא טײרּפשעצ זיא עלַארטנעצ-ץולחה רעד ןופ טּפַאשרעריּפנָא יד ךיוא

 . טױל *.גנוריפנָא ןַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא קירוצ זיא עשרַאװ ןיא זיב רעבירַא ןענַײז םישדח רָאּפ עשּפיה

 ,1940 רַאונַאי בייהנָא טשרע עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא יז זיא ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד ןיקטעבול היבצ יו

 ןטקיטלעװַאב-שיסור ןיא וויטַאריּפסנָאק ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ץנערעפנָאק-רורד רעטׂשרע רעד ןופ טקעריד

 רעקידרעטַײװ רעד רַאפ סעינילטנורג ייווצ ןַאד ןרָאװעג טמיטשַאב ןענַײז ץנערעפנָאק רעד ףיוא .גרעבמעל

 -טנגוי רעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןעַײנַאב ןוא לארׂשייץרא ןייק ןגעוו ןכוז :ןלױּפ ןטריּפוקָא-יצַאנ ןיא טייקיטעט

 רָאי ןופ ןטַאנָאמ עטשרע יד ןופ ךשמב ןעמונרַאֿפ ךיז ,עשרַאװ ןיא םירבח-רורד יד ןבָאה תמאב .גנוגעװַאב

 טימ טעברַא רעשיטַאמעטסיס רעד ןגעוו .עיצַאזינַאגרָאער רעכעלרעניא טימ ןוא ףליה רעלַאיצָאס טימ 0

 םעד טימ .טַַײצ רענעי ןיא ןעמוקעג טשינ דייר ןייק וצ ךָאנ זיא גנוגעווַאב רעד ןופ ןגַײװצּפָא יד ןיא טנגוי

 יקסווָאקישזָאב היבוט ןוא ןַאמרעקוצ קחצי יװ םעד ךָאנ ןעמונרַאפ ויטקַא טשרע גנוגעווַאב יד ךיז טָאה

 5פ.רעטעּפש ןטַאנָאמ רָאּפ ַא טימ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז

 םישדח יד ןענַײז ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב גנוגעווַאב-ץולחה-רוורד רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא

 -גנוגעװַאב יד ןגעוו ןשינעכוז-עיצַאמרָאפניא ןופ דָאירעּפ רעגנַאל ןייא 1940 לירּפַא --1939 רעבמעטּפעס

 ןופ ךשמב .ןעמַאר עטרעטשעצ יד ןוא טייקיטעט עטלעטשענּפָא יד ןריזינַאגרָא וצ ַײנ סָאד ןופ ידּכ םירבח

 קחצי ןעוו טשרע ןרָאװעג טַײנַאב זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעד טימ טקַאטנָאק םעד ןרָאלרַאפ .קיי טָאה טַײצ רעד

 זיא ןײמעגלַא ןיא גנוגעווַאב יד יו םעד ךָאנ ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1940 לירּפַא שדוח ןיא זיא ןַאמרעקוצ

 יד ןעַײנַאב ןוא טנגוי יד ןריזינַאגרָא םיַײב -- המחלמ רעד תעב גנולקיװטנַא ריא ןופ ּפַאטע ןטייווצ ןיא ןַײרַא

 וצ טעטיוויטקַא יד טָא טייגרעד (ָאטעג ןופ םוקפיוא ןזיב) רעבמעוװָאניַאמ ןטַאנָאמ יד ןופ ךשמב .תורשכה

 עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עלערוטלוק עכַײרלָאצ ןוא ענעדיישרַאֿפ ףיוא קיטַײצכַײלג ,טקנוּפ ןטסכעה ריא

 רעד טָאה ,ןרָאװעג טלעטשעגפיוא קירוצ ןענַײז רורד ןופ סרעטנעצ ענעדײשרַאֿפ יד יו םעד ךָאנ ?!.ןטיבעג

 "רורד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,עשרַאװ ןיא רַאנימעס רעשידרערעטנוא רעלַארטנעצ רעטרינַאלּפ

 עגנוי סעּפורג ןטיירגוצוצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז ,ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ
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 ַא .טנגוי ןשיווצ טעברַא רעשירעיצרעד רעד טימ ןצעזרָאפ רעטַײװ רעטרע ערעייז ףיוא ןלָאז סָאװ םיכירדמ

 ןופ עלַארטנעצ רעד ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,ינוי שדוח ןיא ,רעטעּפש טַײצ עצרוק

 ןיא .עיזַאנמיג עשידִיי-שיערבעה עשידרערעטנוא ןַא רורד גנוגעווַאב-טנגוי רעד ַײב ןדנירג וצ ,ץולחה

 .ק.י וצ טדנעוועג גנוגעווַאב יד ךיז טָאה לָאמ סָאד ךיוא .ןסַאלק יד ןבױהעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה 1940 טסוגיױא

 .ןעמונעגנָא גָאלשרָאפ םעד טָאה רע ןוא ,ך"נּת ןוא שִיערבעה ןענרעל טגיײלעגרָאפ םיא ןוא

 יו ,רורד ןופ ןרַאנימעס ַײרד עלַא ןיא רָאטקעל ַא יו ןעמונעג לײטנָא וויטקַא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי

 23 ןופ עכעלטנגוי 45 ןופ ליײטנָא ןטימ רַאנימעס רעטשרע רעד .גנוגעוװַאב רעד ןופ ןסרוק ערעדנַא ןיא ךיוא
 רַאפ סרוק ןכָאװ-ייװצ ַא .1940 ילוי-ינוי ךשמב ןעמוקעגרָאפ זיא ,עינרעבוג-לַארענעג רעד ןיא טעטש

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ףליהנײלַא רעלַאיצָאס רעשידִיי רעד ןופ ןעלקניוו-רעדניק יד ןיא סנירָאטקורטסניא

 טָאה ,רַאנימעס רעלַארטנעצ רעטייווצ רעד .סנירעמענ-לייטנָא 25 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ 1940 טסוגױא

 רעטירד רעד .1941 רַאונַאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רע .סרעמענ-ליײטנָא 32 טימ טַײצ טַאנָאמ ַא טרעיודעג

 רַאונַאי - 1941 רעבמעצעד ןיא ןעוועג זיא ,טעטש 8 ןופ רעמענ-ליײטנָא 42 טימ ,רַאנימעס רעלַארטנעצ

2. 

 :רָאינרעל ייווצ ןופ ךשמב טריטסיזקע טָאה ,רערעל ַא ןעוועג זיא .ק.י רעכלעוו ןיא ,רורד ןופ עיזַאנמיג יד

 ןטימ סעּפורג-םידימלּת ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענַײז םידימלּת עלַא טעמּכ .1942/1941 ןוא 0

 יד רַאפ סרוק ןיא ךיוא יו גנוגעװַאב רעד ןופ ןרַאנימעס ַײרד עלַא ןיא ןוא ,"הלעמב" ןעמָאנ

 ."הלעמב" ןופ םירבח ךיוא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה -- ןעלקניוו-רעדניק יד ןיא גנויצרעד רַאפ סנירָאטקורטסניא

 ןיא גנוגעווַאב-רורד רעד ןיא וויטקַא ןופ ןרעקטּפױה רעד ןעוועג ןענַײז "הלעמב" ןופ ןטנעירוטיבַא יד

 ענַײז ַײב סעיצקעל-ך"נּת ענַײז ףיוא םזַאיזוטנע ןקעוורעד וצ חוּכ סנָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו *?,עשרַאװ

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ סָאװ הפוקּת רעד ןגעוו תונורכז ןיא ןעגנוגָאזסױרַא ליפ ךיז ןעניפעג םידימלּת

 טקעוורעד טנגוי ןוא םידימלּת טימ טעברַא רעד וצ ךיז ןרעקקירוצ סָאד *?.ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ךיוא יו

 ענעבירשעגיַײנ ענַײז ןקורד ןָא רע טבייה טַײצ רעבלעז רעד ןיא .עיגרענע עשירעּפַאש עַײנ ַא .ק.י ַײב ךיוא

 טקורדעג ןענַײז ןעגנופַאש עטשרע ענַײז ןופ ףניפ ."רורד" ןופ עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ןיא קרעוו

 יד ןלעטשניַיא ןרַאפ ךָאנ ,11940 רעבָאטקָא) א"שת ירשת ןיא ןוא {1940 ילויַו ש"ת זומּת שדוח ןיא ןרָאװעג

 עלַא טעּמּכ ןענַײז עשרַאװ ןיא ןפַאש ןוא ןבעל ןַײז ןופ הפוקּת רעטייווצ רעד טָא ןיא .עשרַאװ ןיא ָאטעג

 רעלַארטנעצ רעשידרערעטנוא רעד ,"רורד" טפירשטַײצ ןיא ןרָאװגעג טקורדעג עניײז קרעװ ענעבירשעגנָא
 .גנוגעוַאב-רורד רעד ןופ ןַאגרָא

 ןוא ןבעל ס'ק-י ןיא גנודנעוו רעקיטכיוו ַא וצ טכַארבעג טָאה 1940 רעבמעוװָאניײַאמ דָאירעּפ-טַײצ רעד

 טייקיטעט עקיכַאפליפ יד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע ןופ הפוקּת רעד טימ ךַײלגרַאפ ןיא וליפַא ,ןפַאש

 רעד ןיא .עיגרענע ןוא טַײצ עצנַאג ןַײז ןעמונרַאפ סיוא טעז סע יו טָאה ,טלקיװטנַא ןַאד טָאה .קיי סָאװ

 ןיוש יו .ץולחה-רורד ןוֿפ ןעמַאר-טעטיוויטקַא יד ןיא רָאנ קיטעט ןעוועג ,סיוא טזַײוו סע יו ,רע זיא הפוקת

 עכלעוו (39 ,35 'מונ תורעה עז) תוביס עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלנעזרעּפ ןעוועג ןענַײז ,ןזיװעגנָא ןביוא
 ןוא עכעלטּפַאשלעזעג עלַארטנעצ ןופ גנורעטַײװרעד ןוא עיצַאלָאזיא ס'ק.י וצ ןריפ טנעקעג ןעמַאזוצ ןבָאה
 ןשיווצ ןעגנונַאּפש רַאפ רוקמ ןכעלגעמ ןטירד ַא ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד יד וצ .עשרַאװ ןיא ןעמַאר-סגנויצרעד
 ףסוי טיג םעד ןגעוװ .טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עלַארטנעצ ןוא .קיי
 ןענַײז דייר ענַײז זַא ןַײז ןעק סע .םיטרּפ עשוריפב ןייק קידנענָאמרעד טשינ שינערעהוצנָא ןַא יקסנַאינרָאק
 ןופ טײקטסַײרד יד" :טבַײרש רע ,ףליהנײלַא עלַאיצָאס עשידִיי יד רעדָא/ןוא טניױשזד ןטימ ןדנוברַאפ
 רַאפ ןעוועג זיא יז ,(ןענָאסלענעצַאק קחצי) טקיטומרעד םיא טָאה ןטייקיטעט עריא ןיא גנוגעווַאב רעזדנוא
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 רימ .טעברַא רעזדנוא וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ רעמ ץלַא ןיילַא ךיז ןופ זיא רע ןוא: ,טסיירט ןופ לַאװק ַא םיא

 -רחאל ןופ ּפָאטצלעמש ןיא ןרָאװעג טרעטַײלעג זיא סָאװ .ק.י רעדנַא ןַא םיא ןיא ןעז וצ ןעגנַאפעגנָא ןבָאה

 טשיוטנַא רעטיב זיא רע יוו םעד ךָאנ רקיעירעד ,זדנוא ַײב ןרָאװעג טרעטנומרעד זיא רע ,שואִיי

 ןביוהרעד .ןַאד ןענעז סָאוװ ןענָאזרעּפ עטמיטשַאב טימ שינעגעגַאב ַא ןופ ןרָאװעג

 רַאפ קיסַאּפ ןעוועג טשינ רעכיז זיא סָאוו הגרדמ רעכעלטפַאשלעזעג ַא וצ ןרָאוװעג

 *."שזַאגַאב ןשילַארָאמ ןוא ןקיטסַײג|{ןעמערָא רעייז

 טלקיוטנַא ךיז טָאה גנוגעווַאב-ץולחה-רורד רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ ס'ק-י ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא

 ןוא טייקוויסנעטניא רעד ףיוא טקריוועג קפס םוש ןייק ןָא טָאה עכלעוו העּפשה עקיטייזנגעק ןימ ַא יז ןשיווצ

 ןוא עקידנקיטומרעד יד טקיטעטשַאב ןיילַא .ק.י טָאה ,ןלַאװק ענעדיישרַאפ טיול .גנופַאש ןַײז ןופ רעטקַארַאכ

 רעייֵז ןופ ,גנוגעװַאב רעד ןופ םירבח יד .םיא ףיוא טַאהעג טָאה גנודניברַאפ יד טָא סָאװ גנוקריוו ערַאבטכורפ

 ןַײז רַאפ רַאבקנַאד ןעוועג םיא ןענַײז ןוא ַײשּפָא ןוא טפַאשדניַײרפ טימ םיא וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ,טַײז |

 רעד רַאפ רָאנ טשינ ,קיטכיר זיא ץלַא סָאד **.גנוגעװַאב רעד ןיא טייקיטעט רעטגַײװצרַאפ ןוא רעשיגרענע

 זיא .ק.י" זַא םעד ןגעוו רעטרעוו סנַאמרעקוצ קחצי .עשרַאװ ןיא ןפַאש ןוא ןבעל ס'ק-י ןופ טַײצ רעטשרע

 "ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןטעָאּפ ןוא רעבַײרש עלַא ןופ רעטסשיגרענע ןוא רעטסרַאבטכורפ רעד ןעוועג

 ףרַאד סע .הפוקּת רעװעשרַאװ רעצנַאג ס'ק.י רַאפ קיטכיר ןענַײז (358 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ)

 יד ןיא ,רע טָאה ,טייקיכַאפליפ רעשירעפַאש ס'ק-י ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ זַא טקַאפ רעד ןרעוו טנָאמרעד רעבָא

 ןט15 ןופ) עטכישעג-עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעװעשרַאװ רעד ןיא הפוקּת רעטירד רעד ןופ ןטַאנָאמ ןביז

 קרעו לָאצ עבלעז יד -- קרעוו 15 רעכעה ןבירשעג ןוא טצעזעגרעביא ,(1941 ינוי ןט22 זיב 1940 רעבמעווָאנ

 .ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ָאטעג יד זיב רָאי ייווצ טעמּכ ןופ ךשמב ןבירשעג רעטעּפש טָאה רע סָאװ

 רעד ןופ ןעמַאר יד ןלא ןוא רַאפ טייקיטעט ןוא ןפַאש ס'ק.י ןיא עטסרַאבטכורפ .יד זיא הפוקּמ עטירד יד

 טָאה רע ,עידוטס רעשיטַאמַארד רעשידִיי ַא טימ טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג טָאה .ק.י .גנוגעווַאב-ץולחה-רורד

 ךיוא זיא רע .םימותי-יתב ןיא רעדניק ןוא ,רעדניק ענעזָאלרַאפ ןעיצרעד ױזַא יו עכעלטנגוי טריורטסניא

 ןיא ,עשרַאװ ץוחמ ץולחה ןופ ןּפורג-הרשכה ןוא -טעברַא ַײב ןכוזַאב ּפָא טכיר ןוא קיטעט ךעלטפַאשלעזעג

 ךַײלג טַײצ רענעי ןיא *?.עיסימָאק רעכעלטּפַאשלעזעג ַא ןופ דילגטימ ַא יו - ווָאכָארג ןוא ווָאקַאינרעשט

 .ק.י רָאפ טצעז המחלמ רעשיסור-שטיַײד רעד ןופ ךורצסיוא םעד זיב ןוא עשרַאװ ןיא ָאטעג יד ןכַאמרַאפ ןכָאנ

 רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןוא גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ ןרַאנימעס יד ףיוא טעברַא רעשירעיצרעד ןַײז טימ

 רעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סָאװ "רורד" טפירשטַײצ רעד ןיא קרעוו ענַײז רעטַײװ קידנקורד .עיזַאנמיג

 טימ רעדיל עטסקיטכיוו ענַײז ןופ עקינייא ךיוא רע טבַײרש ןַאד .עשרַאװ ןיא עסערּפ רעלַאגעלמוא רעשידִיי

 רעד" ,"טיוט סעלעשרעה ןופ קינָארכ יד" :ָאטעג ןיא ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןגעוו ןוא טלַאהניא ןלַאיצָאס ַא

 ."רעגנוה ןופ רעדיל" ןוא ײלַאב

 רעד ןיא טמיטשַאב ןרעוו ,טייקיטעט-רוטלוק ןוא עשירעלצרעד ןַײז יוו ,ןטפירש ס'ק-.י ןופ רעטקַארַאכ רעד

 רעטנוא טָאה עכלעוו ,עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ךרוד טּפיוה רעביא הפוקּת רעטירד

 םוקילבוּפ ןרַאפ טכַארבעג ןוא ,ןליּפש םוצ סעמַארד טיירגעגוצ ,ןעגנולעטשרָאֿפ טלעטשעג גנוריֿפנָא ןַײז

 ןבירשעג זיא קינייװ רָאג ןוא טנַאקַאב זיא קיניײװ רעייז .ןֿפוא ןשירעלטסניק ַא ףיוא ך"נּת ןופ ןעלטיּפַאק

 ענעדיישרַאפ יד ןיא טנָאטַאב רעבָא טרעוו סָאװ ךירטשטּפיוה רעד ,עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןגעוו ןרָאװעג

 סע רעו ןַארַאּפ ךיוא זיא'ס ןוא ,רעטרעדנוה ןופ ןלַאז עטקַאּפעג רַאֿפ יז טָאה ןטָארטעגֿפױא זַא זיא ןלַאװק

 טשינ לפייווצ םוש ןייק רַאֿפרעד זיא ָאטעג ןיא ןעגנוגנידַאב יד טול .רעטנזיוט ןוֿפ םוקילבוּפ ַא טנָאמרעד

 ןרעוו טנָאמרעד .עכַײרלָאצ ןַײז טפרַאדַאב ןבָאה עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןופ ןטירטפיוא יד זַא ןַארַאֿפ
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 עשיכ"נּת ףיוא רעדָא ך"נּת ןופ ןעמונעג ןלַאירעטַאמ טימ ןטירטפיוא ענױזַא קיצנַאװצ םורַא זיולב רעבָא

 5 .גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סעמעט

 ןופ גַײװצּפָא רעלַארטנעצ רעד , ָאנלעיוד ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענַײז ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט יד

 ןרעטנוא ןטיבעג עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ףיוא קיטעט ךיוא ןעוועג זיא סָאװ גנוגעװַאב-ץולחה-רורד רעד

 5 ָאטעג ןיא עקירעגנוה יד ןפלָאהעגסױרַא ךיוא עקַאט טָאה סָאװ ךיק רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ לעטשרַאפ

 טימ אקווד ןדנוברַאפ ןעוועג טשינ זיא סָאװ ןשטנעמ לָאצ עסיורג ַא זיא ןעגנולעטשרָאפ יד ףיוא ןעמוקעג

 רעבלעז רעד ןיא רעבָא ץולחה-רורד ןופ ןעמַאר יד ןיא טייקיטעט ַא ןופ ,עיצַאניבמָאק יד טָא .גנוגעװַאב רעד

 וצ ןענָאסלענעצַאק .י טקכעלגעמרעד טָאה ,רעניוװוניײא-ָאטעג יד ןופ םוקילבוּפ ןטיירב םעד רַאפ ךיוא טיַײצ

 טייהנגעלעג ַא טַאהעג טָאה רע ןכלעוו רַאפ םוקילבוּפ ןסיורג ַא טימ טקַאטנָאק ןטקעריד ַא ןיא ןעמוק

 סרעטקַאנייא ןוא סעמַארד ,סענעצס טימ ןעמַאזוצ עיצידַארט-רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ ןטרעוו ןלעטשוצרָאפ

 .טײקכעלגעטיגָאט עדנעָארד עָארג יד עליַײװ ַא ףיוא ןסעגרַאפ ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ

 ןעגנַאפעגנָא סיוא טעז סע יו ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריפפיוא עריא טימ עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןופ ליצ רעד

 ןטיירב ַא טימ שינעגעגַאב יד ןכעלגעמרעד וצ לּכ-םדוק ןעוועג זיא --ןענַאטשטנַא זיא ָאטעג יד יו םעד ךָאנ

 -ך"נּת ַא וצ גנונעפע" ס'ק-.י ןיא רערעהוצ יד וצ גנודנעוו רעד ןופ חסונ רעד תודע טגָאז סע יו טיול ,םוקילבוּפ

 ץולחה-רורד יד טָאה ,ףליה רעלַאיצָאס ןופ טיבעג ןפיוא יו ױזַא ,רוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא ."טנוװָא

 סעיצקנופ ןליפרעד וצ ךיז ףיוא ןעמונעג ,טייצ רענעי ןיא ןעגנוגעווַאב-טנגוי ערעדנַא יו ךיַײלג גנוגעװַאב

 יד ןוא ך"נּת ןופ ןעגנוזעלרָאפ עטרימַארגָארּפ יד *.המחלמ רעד רַאפ ערעייז ןעוועג טשינ ןענַײז סָאװ

 ןופ םוקילבוּפ ַא וצ אקווד טשינ טדנעוועג ןעוועג ןענַײז סעמעט עשיכ"נּת ףיוא ןעגנולעטשרָאפ עשיטַאמַארד
 ןענַײז סָאװ רעדייר -שידִיי ןופ ןטכיש עטיירב ענעי וצ ןייגרעד וצ ןעוועג זיא ליצ ס'ק-.י ,טרעקרַאפ ,רפס"יעדוי
 ךיז טימ טָאה'ס סָאװ םענַאב-טלעוו ןוא עיצידַארט רעשירַארעטיל רעד ןופ טרעטַײוװרעד אקווד ןעוועג
 רעטמַארגעג רעד ןוֿפ ליטס ןיא קיטנָאק דלַאב טרעוו ענַײז גנוטכיר יד טָא .םירפסה-רפס רעד טלעטשעגרָאפ
 רַאפ ןוא ץנעדנעט רעד טָא רַאֿפ ליּפשיײב רעטוג ַא זיא רעריא םויס רעד .טנווָא-ך"נּת ןטשרע םוצ גנונעפע
 /טרעוו ןוא טמוק ,ןדִיי ריא עקיביײלגמוא טמוק" :ללכב ןפַאש ןשירַארעטיל ןופ תוהמ םענופ םענַאב ס'ק.י
 רעד ףיוא ןענעז / --דרע רעד ףיוא טייקיבייא ןפַאש סָאװ יד :טביילג /!קיבײלג ָאד ןרעַײא ַײב ,ך"נּת םיַיב
 ."קיבייא ָאד דרע

 רעד ןופ טרעוו ןקיבײא ןגעוו עגַארפ רעד טימ ןעמונרַאפ .ק.י ךיז טָאה ןרָאידז המחלמ עלַא ןופ ךשמב
 רַאֿפ זיא טרעוו-טייקיבייא רעד טָא ,ןזעוו ןצנַאג ןַײז טימ טביילגעג רע טָאה םעד ןיא .גנופַאש-רוטַארעטיל
 סָאד ןרעוו ןענַאטשרַאפ ףרַאד טכיל םעד ןיא ןוא ןפַאש ןשירַארעטיל ןופ גנוניזַאב עטסכעה יד ןעוועג םיא
 רעשירָאטסיה רעד ןגעקטנַא ."קיבייא" טימ טמַארגעג םיא ןופ טרעוו סָאװ ,"קיביילג" טרָאװ עטריטיצ ןביוא
 קעװַא .ק.י טלעטש ,םוקמוא ןוא גנוברַאדרַאּפ רעקיטסיײג וצ ןבירטעג טָאה סָאװ ,טיַיצ ןַײז ןופ טייקכעלקריוו
 רעד ןופ ץנעטסיזקע עקיבייא יד :טייקכעלקריוו רעדנַא ןַא - טַײצ-ָאטעג בײהנָא ןופ -- םוקילבוּפ ןַײז רַאפ
 ךעלדנע חוּכ םעד ךיז ןיא טָאה סָאװ ןגעמרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד --ך"נּת םעד ןופ ,גנופַאש רעשירַארעטיל
 םעד טַײצ-ָאטעג רעטשרע רענעי ןיא .ק.י טעז ןביולג םעד טָא ןיא .טייקכעלקריוו עשירָאטסיה יד ןעמוקוציַײב
 ַא /!דיירפ זיא /דייל ַא עטקיבייארַאפ ַא ןוא" :םוקילבוּפ ןַײז רַאפ ןוא םיא רַאפ טסיירט ןופ לַאװק
 עשירַארעטיל ןופ טרעוו-סטייקיבײא ןופ קיטַאמעלבָארּפ יד "?."ןַײש זיא / -ןַײּפ ַא עטקיבייארַאפ
 .נ.ח ןגעוו לקיטרַא ןַײז ןיא ,עשרַאװ ןיא ןטפירש ס'ק-י ןיא טלדנַאהַאב לָאמ ןטשרע םוצ טרעוו ןעגנופַאש
 רכומ עלעדנעמ ןגעוו לקיטרַא ןשיטירק ןיא ךיוא יו (1940 ילוי) "טַײצרָאי ןקירעיַײה סקילַאיב וצ" :ןקילַאיב
 טרעק לעטיו ןיא .גנולדנַאהּפָא רעשירַארעטיל רעצנַאג רעד ןופ רעטנעצ רעד ,ןינע רעד טָא טרעוו ָאד .םירפס
 קרפ ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד" ןיא לָאמ ןטצעל םוצ עגַארּפ יד טלדנַאהַאב ןוא .ק.י םוא ךיז
 .'י ןמיס ,ו"ט

41 



 ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא גנודנעוו רעשירַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רשפא ןעוועג זיא ,1941 ינוי -- 1940 יַאמ ,עשרַאװ ןיא ןפַאש ןשירַארעטיל ס'ק-י ןופ רָאי עטשרע סָאד

 ַא ןעוועג ָאד זיא ןיז ןסיוועג ַא ןיא .גנוגעוװַאב-ץולחה-רורד רעד טימ טעברַאטימ ןַײז ןיא עטסוויסנעטניא סָאד

 רעד ןיא ךיוא ןעוועג זיא ךשמה ַא יו ךַײלג ,טלַאהניא ןיא ןוא ןעמרָאפ יד ןיא ,ןפַאש ןַײז ןיא ךשמה

 ,"בויא" עמַארד יד זיא ךָאד ןוא .המחלמ רעד רַאפ ןופ ךָאנ גנוגעווַאב-םיצולח ןוא -טנגוי רעד ןופ טייקיטעט

 טָאה סָאװ טייקיטעט רעשירַארעטיל רָאי ַא ןופ טקנוּפכיוה רעד ןעוועג ,1941 ינוי ףוס ןענישרעד זיא סָאװ

 רעלופ טעמּכ ַא :ןטקנוּפדנַאטש ייווצ ןופ שטָאכ ןפַאש ס'ק-י ןיא גנודנעוו ַא טלעטשעגרָאפ ,ךיז טימ

 ןיא .ןעגנופַאש לָאצ עדנסקַאװ ץלַא ןַא ןוא שידִיי זיולב וצ שִיערבעה ןופ ,ןפַאש ןַײז ןיא גנַאגרעבירַא

 ןיא גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ עקַאט ָאד זיא ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ סָאװ דָאירעּפ ןטימ ךיַײלגרַאפ

 -טלַאהניא יצ -םרָאפ עטלוב יז ןיא ןקרעמַאב וצ ירפ וצ ךָאנ רעבָא זיא סע ,ןעגנופַאש יד ןופ ןיז ןוא לָאצ

 .ןעגנורעדנע

 ַײס ןוא ןעגנופַאש לָאצ רעד ןיא ַײס הדירי עקידמיצולּפ ַא רָאפ טמוק 1942 ץרעמ זיב 1941 ילוי ןשיווצ

 ןביז ןופ :ןפַאש ןַײז ןיא עיצַאזירַאלָאּפ עטמיטשַאב ַא ןקרעמַאב ןעמ ןעק טַײז ןייא ןופ .םענרַאפ רעייז ןיא

 םעד ןופ בײהנָא םוצ יז ןוֿפ ייווצ ןוֿפ עטַאד ענעמונעגנָא יד טרעהעג ,טַײצ רענעי ןיא ןבירשעג ןעגנופַאש

 רעד ןופ .טינשּפָאטַײצ ןקיטַאנָאמ-ןַײנ םעד ןופ ףוס םוצ ןרעהעג יז ןופ ריפ ןופ סעטַאד יד .דָאירעּפ-טַײצ

 יד .הפוקּת רעד טָא ןיא ןפַאש ןַײז רַאפ רעטנעצ-ריטיװַארג ַא טלעפ סע זַא ןקרעמַאב ןעמ ןעק טַײז רעטייווצ

 לָאצ רעניילק וויטַאלער רעד טימ ךַײלגרַאפ ןיא עסיורג וצ ַא זיא גנורַײרַאװ-םרָאֿפ ןוא עשיטַאמעט

 טימ ןעמַאזוצ -- 1941 רעבָאטקָא יילוי ןיא ענעבירשעג יד ןריציפיסַאלק וצ ךעלגעמ זיא ךעלטנגייא .ןעגנופַאש

 ןוא םרָאפ רעכעלנע רעייז בילוצ) עּפורג ןייא ןיא ןפַאש ס'ק-י ןיא הפוקּת רעטירד רעד ןופ ןטפירש יד

 רעטפניפ רעד ןופ ןטפירש יד טימ ןעמַאזוצ - 1942 ץרעמ-רַאורבעפ ןיא ענעבירשעג יד ןוא (טלַאהניא

 .עיצַאזידָאירעּפ רעזדנוא ןיא הפוקּת עטרעפ יד ןַײז לטבמ םורַא ױזַא ןוא ,עּפורג רעטייווצ ַא ןיא ,הפוקּת

 רַאפ דָאירעּפ ַא יו ,1942 לירּפַא ןט18 םעד זיב ןוא 1941 ינוי ףוס ןופ הּפּוקּת יד רימ ןעמיטשַאב רעבָא טרָאפ

 ןופ בייהנָא םעד ךיז טימ טכַארבעג טָאה עכלעוו ,המחלמ עשיטעיװָאס-שטַײד יד (א) :תוביס ייווצ בילוצ ,ךיז

 "גָאט ןיא ןעגנורעדנע עקיטנָאק טריפעגנַײרַא ךיוא טָאה ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןדִיי ןופ גנוטָארסױא-ןסַאמ רעד

 ןטנַאּפשעג ַא ןיא רקיע רעד טקירדעגסיוא ,רענױװנַײא ענַײז ןופ רעטימעג יד ןיא ןוא ןבעל-ָאטעג ןכעלגעט

 עיצַאמרָאפניא ןביַײלקוצפיונוצ ןעגנוָימַאב עוויסנעטניא ןיא ןוא טפנוקוצ רעד ןיא ןשינעעשעג יד ןטרַאװּפָא

 ןלַארטנעצ ַא ןופ ןלעּפסױא סָאד אקווד (ב) "'.ןטיבעג עטריּפוקָא יד ןיא רָאפ טמוק סָאװ םעד ןגעוו

 טָא ןופ ןטפירש יד זַא הרעשה יד ןכעלגעמרעד ,ןעגנופַאש לָאצ עטרענימרַאֿפ קיטנָאק יד ןוא טקנוּפרעװש

 יד ןוא ,טיַײז ןייא ןופ ןדנַאטשמוא-טַײצ יד ּפָא עקַאט ןעלגיּפש רעטקַארַאכ רעייז ןוא הפוקּת רעטרעפ רעד

 לסיב ַא דנַאטש וצ טמוק סָאװ ןּפַאש ןשירַארעטיל סיק-י ןיא גנודנעוו רעכעלטנזעוו ַא רַאֿפ ןשינעלקַאװ

 .טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,רעטעּפש

 ךרוד טכַאמ ןטַאנָאמ ןעצ-ןַַײנ יד ןופ ךשמב .ןפַאש ןיַײז ןיא הפוקּת-ןשיווצ ַא רַאפרעד זיא הפוקּת עטרעפ יד

 ןעמ לי גנוגעװַאב-ץולחה-רורד רעד ןיא .שינערעקרעביא עקידלַאװג עלענָאיצָאמע עכעלרעניא ןַא ָאטעג יד

 רַאפ ששח ַא סיוא ,המחלמ רעשיסור-שטַײד רעד ןוֿפ בייהנָא םיַײב דלַאב ,ןּפורג-דנַאטשרעדיװ ןריזינַאגרָא

 רעבָא שיטקַאפ .ןסור יד ןופ שרַאמנָא םענעעזעגרָאפ ןַאד ןתעב ןלױּפ ןיא ןדִיי ףיוא ןעמָארגָאּפ עטריזינַאגרָא

 רעבמעצעד ןוא רעבמעווָאנ ןיא ךָאנ טריפעג רעטַײװ ץלַא טייקיטעט-רוטלוק ןוא עשירעייצרעד יד טרעוו

 רעד ךָאנ דלַאב ןסיוורעד ןָא ךיז טבייה עמ עכלעוו ןגעוו חרזמ ןיא ןדרָאמנסַאמ יד ןגעוו תועומש 1
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 ףוס עשרַאװ ןייק ןעייגרעד עכלעוו ייז ןגעוו תועידי ערעכיז עטשרע יד ןוא (1941 רעמוז) עיזַאוװניא רעשטיַײד

 יד ןוא תוליהק עצנַאג ןופ עיצַאדיוקיל רעד ןגעוו תועידי םָארטש ןקידנסקַאװ ץלַא ןטימ ןעמַאזצ ,1

 ור וצ טשינ טזָאל ץלַא סָאד -- 1942 בײהנָא ןעייגרעד סָאװ ,ברעמ ןיא ָאנמלעכ רעגַאל-טיוט םעד ןגעוו העידי

 ןופ עזַאפ יד זַא ןזַײרק-טנורגרעטנוא יד ןיא גנוגיײצרעביא יד טסקַאװ רקיע רעד .רענױװנַײא-ָאטעג יד

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ץושבלעז רעטנּפָאװַאב רעשידִיי ןגעוו ןעקנַאדעג יד .טקידנעעג זיא טעברַא-רוטלוק

 ַא ןיא טריזילַאטסירק זַײװכעלסיב ןרעוו ,המחלמ רעשיטעיװָאס-שטַײד רעד ןופ בייהנָא םַײב טקעוועגפיוא

 יד וצ ןדִיי ןופ עיצקַאער יד ןלעטשקעװַא לָאז סָאװ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידִיי ַא ןלעטשוצפיוא סולשַאב

 יד ןיא ןרעדנע וצ סעּפע חוּכב טשינ זיא ןיײלַא יז ןעוו וליּפַא ,טכיל ןשירָאטסיה ןקידובּכב ַא ןיא רעדרעמייצַאנ

 רעד ןיא טייקיטעט עשירעיצרעד יד וליפַא ןעוו ,רעבירעד **.ןדִיי ןגעק ףמַאק ןלַאטַאט ןשטַײד ןופ ןטַאטלוזער

 ךָאנ טצעז עידוטס עשיטַאמַארד יד ןוא 1942/1941 רָאינרעל ןיא ךיוא ןָא רעטַײװ טייג רורד ןופ עיזַאנמיג

 יד ןרימרָאפסנַארט וצ ץנעדנעט ערָאלק ַא - ב"שת בײהנָא ןופ -- ךָאד ךיז טקרעמ ,ןטעטיוויטקַא עריא רָאפ

 ףמַאק רעד סָאװ ןעמרָאפ יד ןגעוו גרָאז ַא ,(1941 רעבָאטקָא) סנטשרע :ןרעטסומ-טעטיוויטקַא ענעמונעגנָא

 רַאפ ןעגנוָימַאב עטשרע יד ,(1942 בײהנָא) רעטעּפש ןוא ,טפנוקוצ רעד ןיא ןעמעננָא ףרַאד ןשטַײד יד ןגעק

 .ןלױּפ ץנַאג ןיא חוּכ-ספמַאק ןשידִיי ןטנפָאװַאב ַא ןופ גנוריזינַאגרָא רעד

 שינערעקרעביא רעקיטסיַײג רעפיט ַא ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג ןענַײז ןעגנורעדנע עקידהגרדהב יד טָא

 ןיא ןטסױװיטקַא ןוא רעריּפנָא יד ןופ ,דניַײרפ ייווצ סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןבירשַאב קיטכעמ טרעוו עכלעוו

 ןופ" :זַא ,ערעדנַא ןשיווצ טבַײרש ןַאמרעקוצ '* .םיובנענעט יכדרמ ןוא ןַאמרעקוצ קחצי ,ץולחה-רורד

 רַאפ ,סױא-גָאט ןַײא-גָאט ןגָאטימ טלייטרַאפ 34 ַאנלעיזד ףיוא ךיק יד ץלַא ךָאנ טָאה ,ןָא 1941 טסברַאה

 טימ טיורב -טױרבטנװָא וצ ןעמוקַאב ץלַא ךָאנ |ןַאד) ןבָאה רעדניק רעטרעדנוה .ןשטנעמ רעטרעדנוה

 ןטָארטעגסױרַא ןוא ,רעטַאעט טליּפשעג ןוא ,רעדיל עשיערבעה טנרעלעג ןץלַא ךָאנ) ןבָאה יז .סטכַאמעגנַײא
 םירבח ערעטלע יד ,רימ ...טרעטערגרַאֿפ ךיז טָאה עיזַאנמיג יד ךיוא .רָאכרעדניק ןיא םלוע רעװעשרַאװ ןרַאפ
 עקידתושממ ןָא דייר יד ןוא ...ץלַא ףיוא ןוא ץלַא ןיא ךיז ןטײרּפשעצ טוט ןופ לגילפ יד זַא טליפעג ןבָאה
 ןרילרַאפ וצ ןעגנַאפעגנָא ןבָאה רימ .תוצילמ עטסוּפ יו ןעגנילק ןבױהעגנָא ןבָאה ,קיטכיר ןעוו וליפַא ,םיׂשעמ
 ןעגנומיטש עקידטלָאמעד יד ןיא קילבנַײרַא ןַא ןכעלגעמרעד רעטרעוו יד טָא **."ןיײלַא ךיז וצ טקעּפסער םעד
 טריזירעטקַארַאכ זַײװלײט ךיוא םּתסה-ןמ ןבָאה ןוא גנוניישרעד ענײמעגלַא ןַא ןעוועג ןענַײז סָאװ תוגשה ןוא
 ןַײז ןיא הפוקּת רעקידרעטעּפש ַא ןיא ,שוריפב ךיז טיצַאב .ק.י .גנַאג-ןעקנַאדעג ןוא ליפעג-סנבעל ס'ק .י
 זַא רָאלק טרעוו ,גנונָאמרעד ןַײז ןיא םיבר-ןושל ןופ טכַאמ רע סָאװ ץונַאב םעד ןופ .טיַײצ רענעי וצ ,ןפַאש
 רעצנַאג רעד ןופ ןַײזטסּוװַאב רעויטקעלָאק רעד יו טקיטלַאטשעג ןעוועג ןַאד זיא ןַײזטסּוװַאב רענעגייא ןַײז
 רָאנ טשינ ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענעז ב"שת רָאי בייהנָא ךָאנ" :טבַײרש רע ,גנוגעוװַאב-טנורגרעטנוא
 לוע םעד ,לוע םעד ןופ רעגערט עתמא יד ...םיצולח ...תועידי טכַארבעג זדנוא ןבָאה היאר-ידע רָאנ ,תועומש
 עשידִיי טימ טצונַאב ךיז ןשטַײד יד ןבָאה ענליוו ןיא ךיוא ...דובּכ רעייז ןוא גנוקידילַאב רעסיורג רעייז ןופ
 עלַא ןיא רעדירב ערעייז טכוזעג טייהרעמ רעייז ןיא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד טָא ,ןטנַאיצילָאּפ
 טשינ ןעוו ...ןשטיַײד יד ןבעגעג ןסיוו וצ ןוא ,רעבָא ןוא רעטַײװ טכוזעג ,ןענופעגסיוא יז ,ןשינעטלעהַאב
 יד ,עַײרט ןוא עקיניײװ יד ןוֿפ ערעזדנוא עכעלטנגוי יד טָא ,טלייצרעד זדנוא סע ןטלָאװ םירמוש ןוא םיצולח
 רימ ןטלָאװ עטכער יד ןוֿפ ליומ ןופ טשינ ןעוו ...עקיצנייא יד ,ערעזדנוא טסַײג ןופ רעגערט ןוא ןדלעה
 6." .,.ןטקַאפ עלַא יד טרעהעג

 ןוֿפ רעריֿפנָא רעד ןרָאװעג 1943 טסוגוא ןיא זיא סָאװ ,םיובנענעט יכדרמ ,.קיי ןופ דניירפ רעטייווצ רעד
 1942 ץרעמ ןיא עשרַאװ ןייק ןעמוק ןַײז ךָאנ טָאה --ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב
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 טכַא עדנרידיצעד יד תעב ץולחה-רורד גנוגעװַאב רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא טרָא ןלַארטנעצ ַא ןעמונרַאפ

 םיובנענעט ךיוא .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעטנּפָאװַאב רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןטַאנָאמ

 ןַא יו ,טעברַא-רוטלוק ןופ גנַאגרעכיא םוצ טריפעג טָאה סָאװ שינערעקרעביא עקיטסַײג יד טבַײרשַאב

 תורדּתסה רעד ןופ לעופה-דעוו םוצ ווירנ ַא ןיא .ףמַאק ןטנּפָאװַאב םוצ ,דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא ןופ קורדסיוא

 ןַײז ןופ טייקיטעט יד טרימוזער רע יו םעד ךָאנ -- רע טבַײרש ,דחואמה ץוביקה ןופ טַאירַאטערקעס םעד ןוא

 רעד ןופ ויטקַא םעד טריפעגרעבירַא ןבָאה רימ" :ןטעיװָאס יד ךרוד םיחטש ענעמונרַאּפ יד ףיוא גנוגעוװַאב

 זיא ןענַאד ןופ ןוא ...קָאטסילַאיב ןייק {ענליוו ןופ -- ןלױּפ ןופ עיצַאּפוקָא רעשטיַײד רעד ךָאנ} גנוגעװַאב

 זיא עירָאטירעט רעד טָא ןיא ,...עיצילַאג-חרזמ ןוא ןילָאװ ,עיסעלָאּפ ,עטיל רַאפ עלַארטנעצ יד ןעמוקעגפיוא

 ,ןעגנולמַאזרַאֿפ .ײינרעבוג ןלַארענעג) רעד ןיא יװ טעברַא עבלעז יד ,רעקינײװ רעמ ,ןרָאװעג ןָאטעג

 -רוטלוק ,רעדניק טימ טעברַא עשירעיצרעד ,הרשכה ןוא ןגַײװצּפָא ןופ גנוריזינַאגרָא ,ןרַאנימעס

 ןבָאה ,עשרַאװ ןיא םירבח יד טימ ןפָארטעג קירוצ ,רָאי ייווצ ךָאנ ךיז ןבָאה רימ ןעוו .לג"דא סעיצוטיטסניא

 ,טַײצ רעצנַאג רעד טָא ןופ ךשמב זַא ,דיירפ ןוא גנוניוטש רעסיורג רעזדנוא וצ ןקיטעטשַאב טנעקעג רימ

 ןוא רעטנעצ רעשיטעיוָאס רעד טציטשעג ךיז ןבָאה ,ןרעדנַא ןטימ רענייא טקַאטנָאק ןיא ללכב קידנעיײז טשינ

 ערעידנוא ןוא ,ןעגנולעטש עלעיּפיצנירּפ עבלעז יד ףיוא ןגנוגעווַאב רעד ןופ) רעטנעצ רעשטיַײד רעד

 יד רַאפ :ללּכה ;טרילומרָאפ שיטנעדיא טעמּכ ןעוועג ןענעז (גרעבמעל) ווָאװל ןיא ןוא ענליוו ןיא ןסולשַאב

 ןענַאטשעג ןענעז ,שטַײב-רעלטיה רעד רעטנוא טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ןיא ,(זדנוא רַאפ ןוא) עשרַאװ ןיא

 ןבָאה עכלעוו יד ןעוועג ןענַײז סע .ןעגנוזייל עבלעז יד ןוא ןטייקירעווש עבלעז יד ,ןעמעלבָארּפ עבלעז יד

 ,יא ןוא עטיל ןיא םיבושיי עשידִיי ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןיא -- םעד ךָאנ ןוא ,"עיצקַא" רענליוו רעד ןיא ןעזעג

 -ןטַאר ןופ ןדִיי יד ןיא ןעמענ-המקנ ןשטַײד ַא ,תוליהק עשיסורסַײװ עשידִיי ןופ עיצַאדיוװקיל רעזַײוװלײט רעד

 רעד ןיא ...רעפלעהטימ ערעייז ןוא םישזער ןשיטעיװָאס ןופ רעיוב יד ןיא ןעמענ-המקנ ַא --דנַאברַאפ

 זיא ןדרָאמנסַאמ} עילַאװכ עטשרע יד יו םעד ךָאנ דלַאב רעבָא .ליטש ןעוועג ךָאנ זיא עינרעבוג{ -לַארענעג)

 ןיא ןדִיי יד ףוא תוריזג ןוא ןעגנוצענערגַאב עַײנ ןגעוו ןעמוקוצנָא ןבױהעגנָא ןבָאה תועומש ןוא רעבירַא

 עשידִיי ערעדנַא עלַא ןעמוק ןלעװ ריא ךָאנ .גנַאפנָא רעד זיא ענליוו :ןענַאטשרַאֿפ רימ ןבָאה -- ברעמ

 רַאפ טייקכעלגעמ ןייק :טסּוװעג ןבָאה רימ ...קנַאדעג-דנַאטשרעדיװ רעד ןענַאטשטנַא זיא סע .םיבושִיי

 ,תונידמ עצנַאג טכַאמעג בורח טָאה ןוא עּפָאריײא ןעמונעגנַײא טָאה סָאװ חוּכ רעד .ָאטשינ זיא ץושטסבלעז

 ןופ ,שואְיי ןופ טקַא ןַא ןעוועג םעד ןיא זיא סע .עכעלטנגוי ןפיוה ַא |זדנוא} ,ןגיזַאב טכיַײל רעכיז זדנוא טעװ

 רימ .ןפיוקרַאפ וצ רערעַײט סָאװ ןבעל רעזדנוא :ךַאז ןייא וצ רָאנ טבערטשעג ןבָאה רימ .טײקנסָאלשטנַא

 רימ זַא ,"סעיצקַא" עקילָאצליפ יד ךָאנ .ןקידייטרַאפ וצ ךיז ןעגנוטיירגוצ יד ענליוו ןיא ןעגנַאֿפעגנָא ןבָאה

 - טרָאּפסנַארט םעיינ ַא רַאפ קידנבָאה ארומ טשינ ,טלמַאזרַאּפ ךיז ןוא םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא לסיב ַא ןבָאה

 רעזדנוא זיא טלָאמעד ןופ .'הטיחש רעד וצ ףָאש יו ןייג טשינ רימָאל' :גנוזָאל יד טרימַאלקָארּפ רימ ןבָאה

 *."טיוט םוצ ךיז ןטיירגוצ ַא ןעוועג ןבעל

 ךָאנ ,תועידי עקילױרג עטשרע יד עשרַאװ ןייק טכַארבעג גנוגעװַאב רעד ןוֿפ םיחילש יד ןבָאה ,טגָאזעג יו

 רעד ןיא ןפָארטעג ןיוש רע טָאה עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא זיא םיובנענעט ןעוו ןוא ,1941 טסברַאה ןיא

 ןופ -- גנוטכיר רענעגייא רעד ןיא ןטעברַא וצ ןבױהעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ טּפַאשרעריֿפנָא ןַא גנוגעװַאב

 ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה ,טגָאזעג יו ,ןָאסלענעצַאק קחצי **.דנַאטשרעדיװ ןטנֿפָאװַאב ַא ןריזינַאגרָא

 ךורבסיוא ןכָאנ ךַײלג ,ןדִיי ןגעק טירש עטצעל עשיצַאנ יד ןגעוו תועידי יד טימ טנעָאנ רעד ןוֿפ ןענעקַאב וצ

 ץולחה-רורד רעד ןופ גנוריפנָא רעד טימ טעדנַײרּפַאב טנעָאנ קידנעַײז .המחלמ רעשיסור-שטיַײד רעד ןופ

 ביוא ,רעביײרש עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג רעכיז רע זיא --ריא ןיא רעטעברַאטימ רעוויטקַא ןַא ןוא גנוגעווַאב
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 עשיצולח עטבױלגַאב יד ןופ עיצַאמרָאפניא רעדנשַאררעביא רעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ,רעטשרע רעד טשינ

 עטשרע יד ןוא ענלצנייא יד ןופ ,1942 בײהנָא ,ןעוועג .ק.י זיא ,טלייצרעד ןַאמרעקוצ קחצי יװ טױל .ןלַאװק

 ;ןדִיי ןסַאמ ןופ דרָאמ ןגעוו עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז סָאװ תועידי-ליורג יד ןיא ןביולג וצ קידנעטשלופ

 סָאװ הרוׂשב-בויא רעדעי ןיא ,טלייצרעד סיא ןבָאה רימ סָאװ סָאד טביילגעג טָאה רע" :.קיי ןגעוו טביײרש רע

 59 ,"טעמתחעג זיא םוטנדִיי ןשילױּפ ןופ לרוג סָאד זַא טסּוװעג טָאה רע ןוא ,טגָאזעגנָא זדנוא טָאה ןעמ

 טָאה .ק.י סָאװ םעד ןשיווצ גנודניברַאפ עגנע ןַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ןגָאז ןוא ןרימוזער םורַא ױזַא ןעק עמ

 טײטַאב ןגעוו ןרעוו קיניזטסּוװַאב ןוא ךיז ןסיוורעד ןופ סעצָארּפ םעד ןוא הפוקּת רעטרעפ רעד ןיא טסּוװעג

 גנוגעווַאב-טנורגרעטנוא רעד ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה רע יוװ ױזַא ,ןדִיי ןופ גנולדנַאהַאב רעשיצַאנ רעד ןּופ

 יד טּפעשעגסיױא טשינ טַײװ רעבָא ןרעוו םעד טימ .ץולחה-רורד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד ןיא רקיע רעד ןוא

 ןייטשרַאפ ןוא ןעמענַאב וצ טייקיעפ ןוא טייקטיירג ס'ק.י טסולפנַײאַאב ןוא טמיטשַאב ןבָאה עכלעוו םימרוג

 תעב וויטַארעּפָא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןַאלּפ-סגנוטָארסױא ןשיצַאנ ןופ טַײטַאב ןלופ םעד בייהנָא םיַיב ךיַײלג

 ןיא טעמּכ זיא סָאװ ןפַאש ס'ק-י ןיא ןטקעּפסַא יד ןופ רענייא ".ןטיבעג-חרזמ יד ןופ עיזַאװניא רעשטַײד רעד

 ,גנופַאש ןַײז ןיא גנודנעוו ענעמוקעגרָאפ יד ןייטשרַאפ וצ ווּורּפ ןדעי תעב ןרָאװעג טזָאלעגכרוד ןצנַאג

 ןופ ןפַאש ןַײז ןופ רעטקַארַאכ רעשיטקעלַאיד רעד זיא ,רעטַײװ ןוא הפוקּת רעטפניפ רעד ןופ קידנעגנַאפנָא

 סָאװ קיטַאמעלבָארּפ רעלַאיצנעטסיזקע רעד ןופ ןוא ןשינעלגנַאר ענַײז ןופ קורדסיוא ןטימ המחלמ רעד רַאפ

 .םיא ןיא

 -טייקיסיוו ןופ ןָאפ ןפיוא ,ןפַאש ס'ק.י ןיא גנודנעוו רעד ןופ עטכישעג יד ןביַײרשַאב וצ רעסעב ידּכ

 יו ,טסקעטנָאק-ָאטעג ןלַאיצָאס ןיא ןוא טנעה עשיצַאנ ןיא םוקמוא ןשידִיי ןופ טײטַאב ןתמא ןנעוו סעצָארּפ

 ןפַאש ןקידהמחלמרַאפ ןיַײז ןופ ןטקעּפסַא ענעי עלַא ףיוא קידנזַײװנָא ןעגנַאפנָא ןעמ ףרַאד --טנָאמרעד ןביוא

 עקַאט ןיוש זיא ,תועד ענעמונעגנָא וצ רשפא ץַאזנגעק ןיא ,.ק.י סָאװ רַאפ ןכַאמ וצ רָאלק ןפלעה סָאװ

 ןטעגרהעגסיוא ןַא ןופ טעָאּפ רעד ןרעוו ןפ לוע םעד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ,ָאטעג ןיא ןעוועג טיירג קיטסיײג

 ו קלָאפ ןשידִיי

 ךָאנ ןוא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןעגנופַאש ס'ק-י ןעלדנַאהַאב וצ ךעלריפסיוא טרָא רעד זיא ָאד טשינ

 זיב טרעדנוהרָאי אא ןיא ןדִיי ןופ תופידר יד וצ עיצקַאער עשירעלטסניק ןיַײז ןריזירעטקַארַאכ וצ ידּכ ,רעִירּפ

 םעד ןופ ,ןטקעּפסַא עלַארטנעצ רָאּפ ַא ףיוא רעטַײװ ןזַײװנָא רעבָא ןלעוו רימ .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ָאי זיא .ק.י לפיוו ףיוא ןזַײװַאב ןוא ןטכַײלַאב עכלעוו --קרעוו עקידהמחלמרַאפ ענַײז ןיא ,טקנוּפדנַאטש

 רעד ןופ גנוזייל רעקיטליגדנע רעשיצַאנ רעד ןופ ןיימ םעד ןייטשרַאפ ןוא ןעמענַאב וצ ןעוועג טיירג

 ןַא סעּפע ןעוועג טשינ ןיטולחל זיא טיײצ-המחלמ רעד תעב ענעעשעג סָאד זַא רָאלק זיא סע .עגַארפנדִיי

 ןעק ,ןטפירש עקידהמחלמרַאפ סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא .םיא רַאפ שינעעשעג עַײנ דליוו ןוא עטרַאוװרעדמוא

 ןקעלּפטנַא סָאװ ,םענַאבטלעװ ןשירַארעטיל ןַײז ןיא תודוסי ענױזַא ןטַײצ ענעדיישרַאפ ןיא ןעניפעג ןעמ

 טוט ןטימ עיצַאטנָארּפנָאק רעטקעריד ַא ןופ לוע ןטלּפָאט םעד ךיז ףיוא ןעמענ וצ טייקיעפ יד םיא ןיא אקווד

 רעשיצוביק-שידִיי רעד ןיא יו רעלַאודיוװידניא רעד ןיא יַײס (טנעמעלע-סגנובעלרעביא רעקידנעטש ַא יוו)

 עטקַאזקע ןַא ןפַאש ס'ק.י ןיא ךיז טלקיװטנַא ןרָאי רעקיסַײרד ןטימ ןופ זַא ןגָאז ןעק ןעמ .ץנעטסיזקע

 ללכב עּפָאריײא ןיא ןדִיי ןופ לרוג םעד סורָאפ טעז ןוא ּפָא קיטכיר טצַאש סָאװ שינעטנעקרעד עוויטִיוטניא
 .טרפב ןלױּפ ןיא ןוא

 ,ןדִיי ףיוא תופידר וצ ןעגנוריגַאער עטקעריד רימ מ ןעניפעג המחלמ רעד רַאפ ןופ ןטפירש ענַײז ןיא ןיוש

 ןוֿפ ןעגנונָאמרעד ךיוא רימ ןעניפעג אליממ ןוא ,טסקעטנָאק ןשירָאטסיה ןטיירב ַא ןיא ןעמונַאב ןרעוו עכלעוו
 ןַײז ןיא רָאנ טשינ רימ ןעניפעג סָאד .ןעזעגסיורָאפ ןוא טליפעגרָאפ טָאה רע יו טול ,ןעשעג טעו סָאװ םעד
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 וצ טסַײלּפעג ךיוא ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי ,רעמ ךָאנ ןוא .קיטסיצילבוּפ ןַײז ןיא ךיוא רָאנ ,עיזעָאּפ

 ןוֿפ ןעגנוטלַאטשעג עשירַארעטיל ענַײז טגילרעטנוא סָאװ קיטקעלַאיד יד ,ףרַאש ןוא רָאלק ,ןרעלקרעד

 ,קיטישּפ זיב ןוא וועינישיק ןופ ,רוד ןַײז ןיא ןדִיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןוא תופידר וצ ןעגנוריגַאער ענעגייא

 ןיא ,רע טוט סָאד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ בײהנָא ןזיב -- רעטַײװ ןוא קצעיװָאזַאמ קסנימ ,ענדָארג

 שינעדנעטשרַאפסימ עטמיטשַאב ַא טשרעה רעקיטירק ןוא רענעייל ענַײז ןשיווצ זַא טליפ רע לַײװ ,1937 רָאי

 ןָאסלענעצַאק קחצי '.ןדִיי רַאפ ןטַײצ ערעווש ןיא ןפַאש ןַײז ןופ רעטקַארַאכ ןתמא ןטימ גנודניברַאפ ןיא

 רעד רַאפ ךָאנ תופידרןדִיי ןופ ןיז םענײמעגלַא םעד םרָאפדיל ןיא ןקיטלַאטשעג וצ ןטסָאמרַאפ ןיוש ךיז טָאה

 ;י"יתעדי" דיל ןשיערבעה ןַײז ןיא ז"צרת רָאי ןיא ,המחלמ

 ,ונל ,ונלו !םתא ,יתעדי !םתא ,יתעדי"

 ,תומל ונל ,םיטילשה םתא ,םיכורבה םתא

 -- חלסל ונל ,םינידה םתא ,םיחופיטה ינב

 .ונל יוא ,םיטושה םכל ,םינחנה םתא

 !םינקרבה םכל !הלוגסה םע םתא
 !םתא ,יתעדי םיטיממה םתא --ונא ,ונחנאו

 .םירוחה םתא ,לועה ימירמו םינפה תשכ ונל

 םירוביגה םתא ,המיזמה ימזויו ,הלוצמה ןויו

 ,ןואה ילעבו ...ןמאה ירמואו ...ונל יוא

 ,הידוהה םכל ,ןימיה דצ םכל
 !חבשה םכל ...לאמשה ונלו !םתא ,יתעדי

 ,ןאצה ונחנאו ,לואשה ,תלסה םתֶא
 --חבטל ןאצה ,לוחה לג ,םיריחבה םתא

 . מל ױא ,המילכה ,םיריבכה םתא

 - העמדה ...תלכיה םכלו
 !ונל יױא ,ונחנא ,ונחנאו

 ,תלספה ונחנא

 ונחחוש ,ונכמ
 !םכל ,יתעדי

 --תלפמ ימוחתב
 ,הקדצה םכל

 !ונל יוא
 ...הקזחה םכל

 --ונל ,ונלו !םכל ,יתעדי

 ,הקעומ ונל ,השוריה םכל

 ...ונל יוא הלחנה םכל

 ...השודגה האסהו
 !םכל ,יתעדי ,השובה ונלו

 ,חכה םכל ,באכה ונל

 ,תושרה םכל הלחמה ונל

 ,חצרל תושרה --בלה ןורבשו
 ...חמשל ,חצרל ונל יױא
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 ןרָאי יד ןיא ,ןלױּפ ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ קורדנַײא ןקרַאטש ןרעטנוא ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל סָאד

 ,רעטרע ענעדיישרַאּפ רעקילדנעצ ןיא ןדִיי רעטרעדנוה ןרָאװעג טעגרהרעד ןענַײז'ס עכלעוו ןיא ,5

 ,ענדָארג :טעטש ערעסערג ַײרד ןיא ןדִיי ףיוא ןלַאפנָא עשירעדרעמ ַײרד ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענַײז סע ןוא

 ןיא ?*.טעדנּוװרַאפ ןרָאװעג ןענַײז ליפ ןוא תונברק ןלַאפעג ןענַײז סע ּוװ ,קצעיוָאזַאמ-קסנימ ןוא קיטישּפ

 ןעמָארגרָאּפ יד תעב ןשינעעשעג יד וצ ןריגַאער שיפיצעּפס ַא זיולב יו ןַארַאפ רעמ זיא דיל ןטריטיצ ןביוא

 סיוא טקירד רע זַא דלַאב רימ ןקרעמַאב ,דיל ןופ ןעמָאנ םעד ןטכַארטַאב רימ ביוא .טַײצ רענעי ןופ ןלוּפ ןיא

 רעד ןיא טרילומרָאפ זיא "יתעדי" ברעוװ רעד לַײװ ,עיצקַאער ענַאטנָאּפס ַא זױלב יװ רעמ ךס ַא

 גנודניברַאֿפ עגנע ןַא ןַארַאֿפ ךיוא זיא סע --סָאד רָאנ טשינ רעבָא .טסּוװעג בָאה ךיא :טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ

 זיא "יתעדי" טרָאװ סָאד .רוטקורטסדיל רעצנַאג רעד ןוא סעיצַאקילּפמיא ענַײז טימ דיל ןופ לטיט ןשיווצ

 רעדעי ןופ גנַאפנָא םיַיב רעבָא ןוא רעדיוו רעביא ךיז טרזח סָאװ טרָאװלסילש ַא זיא סָאד ,לטיט ַא רָאנ טשינ

 ןַאטנָאּפס טשינ אקווד זיא סָאװ ןריגַאעד ַא טנָאטַאב טרעוו םעד ךרוד .דיל ןופ סעפָארטס ןביז יד ןופ רענייא

 יד רַאפ גנַאל ןיוש ןעוועג זיא סָאװ בצמ-טייקיסיוו ַא טנָאטַאב טרעוו סע --טרעקרַאפ רָאג ,קיטשרע ןוא

 ףיוא ןלַאפנָא ןוא ןדרָאמ יד לַײװ .הביס ןַײז טשינ רעבָא ,דיל ןופ םימרוג עכעלגעמ ןענַײז סָאװ ןשינעעשעג

 ןטיול ןוא ,לטיט ןטיול --ןענַאטשרַאפ ןרעוו ,דיל ןיא ןעקנּוװעגנָא ןרעוו סָאװ ןעמָארגָאּפ תעב ןוא םידיחי

 ףיט ןַארַאפ רעירפ ןופ ךָאנ זיא סָאװ ןסיוו ַא רַאפ ןעגנוקיטעטשַאב יװ רָאנ -- עפָארטס רעדעי ןופ גנַאפנָא

 .ןצרַאה ןיא טעָאּפ םַײב טצירקעגנַײא

 ןטימ ,לּכ םדוק ןדנוברַאפ זיא ,ןקיטעטשַאב ןוא ןעמוק 1937-1935 ןופ ןשינעעשעג יד סָאװ ןסיוו סָאד

 זיא סָאװ גנולייטעצ ַא -- "רימ" ןוא "ריא" -- "ונחנא" ןוא "םתא" ןשיווצ טייהשטנעמ רעד ןופ ןלייטעצ

 יד ,שיטקַאפ ,טיוב ןוא עפָארטס רעדעי ןיא רעביא ךיז טרזח סָאװ טנעמעלע-רוטקורטס ַא ךױא ןײלַא

 טשינ טדער "סתא" םעד ןגעוו ,ךעלדנעטשרַאפ ןדִיי יד ןענַײז סָאד ,"ונחנא" רעד .דיל ןופ םַאר עלעמרָאפ

 ךעלטנגייא ןעמעוו ןיילַא דיל ןופ טסקעט ןטיול ןעמיטשַאב וצ ךעלגעמ טשינ זיא'ס ןוא שוריפב טעָאּפ רעד

 יד רָאנ רָאג יצ ,קלָאפ עשילױּפ סָאד רע טניימ יצ ,טייהשטנעמ יד רע טניימ יצ .ןעניז ןיא רע טָאה

 םעד ןריציפיטנעדיא םַײב ןפלעהסיורַא רעבָא ןעק זדנוא ?רעפלעהטימ ערעייז ןוא סעקישטשמָארגָאּפ

 ןשיווצ גנולייטעצ ַא ןַארַאפ זיא טרָאד .ז"צרת רָאי ןופ המדקה ןַײז ןיא טנָאמרעד .ק.י סָאװ סָאד ,"םתא"

 טָאה טָאג ןַײמ" :טבַײרש רע .דיל ןיא יו ,טסקעטנָאק ןכעלנע רָאג זיב ַא ןיא רעגלָאפרַאפ ענַײז ןוא לארׂשי

 ,עקַאט ...ןעגניז-הׂשעמ תעב ,םיׂשעמ עטכעלש ענַײמ ַײב ,העש רערעווש רעד טָא ןיא ,ןפָארטעג עקַאט ךימ

 ךָאנ ךימ טעוו ה"בק רעד !רישה-לעב ןופ רערעטבערגרַאפ ןוא רערערַאבליפמוא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סע
 לָאז יאוולה ?הריש טסגָאז וד ןוא םי ןיא ןעקנורטרעד ןרעוו ןיז עניימ ?הלודג יד ריד טימ זיא סָאװ :ןגערפ
 ןגעו ,םירצמ יד ןגעוו ...ךָאנ ךיז טגערפ רע ...טָאג ןַײמ ךימ טעוו ןגערפ טשינ ,טסיזמוא רָאנ !ןגערפ ךימ רע
 ןוא עטקידיײלַאב יד וצ ,ביל טשינ רע טָאה עטגלָאּפרַאּפ יד ,םי ןיא ןעקנורטרעד ןרעוו יז ןעוו ,םי פדור יד
 ןבָאה קידנעגניז ןברַאטש ...ןעוועג טינ ןיז ענַײז ןטלָאװ רימ יו .טינ ךיז רע טדנעוו עקידנקידיילַאב טשינ
 ןעמ ןעוו ךיוא ...ןעגניז ןוא טָאֿפַאשע םוצ ןרעוו טריפעג ,טסייה'ס ,טוט םוצ ןייג וצ ביל ןבָאה רימ .ביל רימ
 טָא .הליפּת רעד וצ ןוא גנַאזעג םעד וצ ןרעהוצוצ ךיז טניוװעג רימ ןענַײז ,טנַאוו םוצ קעװַא זדנוא טלעטש
 ןוא רעַײּפ ןוא טולב ןיא טנערברַאפ ןרעוו ןוא ןעגניז רימ ,ךַאזרוטַאנ ַא זדנוא ַײב ןיוש זיא תוליגר סָאד
 15 "1937 רָאי ןוֿפ רעטלע-לטימ ןזיב ןוא ןָא קידנעטש ןופ ןענערב ןוא ןעגניז רימ .ךיור סנקלָאװ

 יײס סיוא טקירד סָאװ לָאבמיס ַא ,ןפַאש ס'ק-י ןיא לָאבמיס ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ "טנַאװ םוצ" ןייטש סָאד
 ןוא ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא .ללּכ ןשידִיי ןצנַאג ןופ יַײס ןוא "ךיא" ןשיטעָאּפ ןופ דמעמ ןלַאיצנעטסיזקע םעד
 רעד טָא ןוא ,טנַאװ םוצ ןייטש ןופ וויטָאמ רעד רעבָא ןוא רעדיוו רעדיל ענַײז ןיא טנַײשרעד ָאטעג ןיא
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 קורדסיוא ןַא דנע וצ טרעװ בצמ ןכעלנעזרעּפ ַא ךיז טכַאד סע יו טשרע וצ טבַײרשַאב רעכלעוו ,לָאבמיס

 ןוא יונעג טרעוו -- ןטפירשדָאטעג ענַײז ןיא ,טנַאװ ַא רַאפ יצ ,טנַאװ םוצ ןייטש סָאד .ללּכ ןופ בצמ ןרַאפ

 ַא ןופ עיצַאזילַאער ַא תניחבב ,עניב רעד ףיוא טריזיטַאמַארד לעוזיוו ןוא שירעלטסניק ,טלקיװטנַא לופגרָאז

 לע" ןופ די-בתּכ ןלעניגירָא ןיא :ןָא ןרָאי רעקיסַײרד יד ןופ ןטפירש ס'ק-י ןיא םורַא טייג סָאװ רָאפַאטעמ

 סָאװ רעיומ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא לבב ןופ ןרעיוט יד טנַאה רענעגייא ןַײז טימ .ק.י ןָא טנכייצ "לבב תורהנ

 יד" :טגָאזעג טרָאד טרעוו גנוקרעמַאב רעשינעצס רעד ןיא ןוא ** לבב ןוא םילוג יד ןשיווצ טדיישעצ

 ןרעוװ תוציחמ יד ."טנורגרעטניה ןופ טימ םענופ לייט ןסורג ַא ןעמענרַאפ לבב ןופ ןרעיױט עטכַאמרַאפ

 יד ןָא טליפ סָאװ רעירַאב ןימ ַא יו ןרעיױט יד ןופ סטכער ןוא וצ סקניל גנונעכייצ רעד ןיא טצעזעגרָאפ

 ליפעג ןימ ַא טקַא ןטירד ןופ ענעצס רעד ףיוא ןפַאשעג םורַא ױזַא טרעוו סע .רעיושוצ ןופ עיניל-טנָאזירָאה

 זיא סָאװ ץלַא ןופ םילוג יד טדיישעצ סָאװ רעיומ ןימ ַא ןופ ףליה רעד טימ טײקטרַאּפשרַאפ רעטריקָאלב ןופ

 ןצנַאג םוצ ךיז קידנעִיצַאב ,עמַארד רעד ןיא טלַאטשעג ַא ,הילוק רעטלַא רעד "".טַײז רעטייווצ רעד ףיוא

 ַא רַאפ זדנוא טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה סָאװ רַאפ" :טגערפ -- ןטַײז עדייב ןיא תוציחמ טימ ןרעיוט םעטסיס

 *?טנַאװ רעדנילב
 ילא" ןעמָאנ ןטימ ,ץ"רת רָאי ןופ דיל ַא ןיא טשרע וצ רימ ןעניפעג ,לָאבמיס םעד ןופ עטכישעגרָאפ יד

 ,געוו ןופ ףוס םיַיב ,לסעג דנילב ַא ןיא ךיז ןעניפעג ןופ ליפעג ַא קורדסיוא םוצ טמוק סע ןכלעוו ןיא '*"ריק

 ַאזַא ןיא טרילרַאפ ןבעל סָאד .דליב-טפנוקוצ וויטיזָאּפ ןייק ןבָאה וצ טשינ רעמ טכעלגעמרעד סָאװ בצמ ַא ןיא

 ,טנַאװ ןָא ּפָאק םעד ןרעטעמשעצ זיא ןָאט וצ טבַײלב סָאװ טירש רעקיצנייא רעד ןוא ,טַײטַאב ןדעי בצמ

 ןופ דנע יד ןוא טנַאװ ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ טקַאפ םעד ןעמעננָא וויסַאּפ רעדָא :טבַײלב הרירב יד לַײװ

 ,טקַאפ ןטימ ןכַאמ םולש טשינ ליוו ןעמ לַײװ ןבעל ןוא בַײל טימ טנַאװ רעד ףיוא ןפרַאװ ךיז רעדָא ,געוו םעד

 םעד ןיא זיא ,"ךיא" רעשיטעָאּפ רעד .טנעה עקידייל טימ ןַײז וצ רבוג טנַאװ יד ווּורּפ ןקידשואיי ַא סיוא ןוא

 ַא רָאנ טשרע רע טָאה ליפעג ןיַײז טול לַײװ ,םיא רַאפ געוו ַא ךָאנ ךיז טיצ סע זַא ןביילג לי סָאװ רעייג ַא דיל

 :ױזַא סע טרילומרָאפ .ק.י .טנַאװ ַא רַאפ רע טייטש טרָאפ ןוא ,טכַאמעגכרוד געװ ןבלַאה

 !ריקה הנה .הכָרא התיה קר ,התיה איה .יכרד דוע הכָרא אל"

 ,יוצ יל הליל הטעמו שאה יבכ !ריקה הנה

 -- רישל יניררוע ,ךניימ יניקשה - הקובאה שא תא יבכ ,אנ יבכ ,תא

 ,הָוַשֲא יַלגר תא יכנא -- רשו ןיי-רוכש

 ".ריקל ישאר תא ץפנאו ,הצק ןיא ךרדל :ןימאא דועו שאה יבכ

 --יצחה יתרבע יכ םאו

 !ריקה הנה

 ,ךרבה הלשכ דוע םרט שאה יבכ
 -- ,הקובאה דימ יכילשה

 -- ךרדה הכָרא התיה

 -- ,המתו הכלוה איה

 ,הכורא הסרפ תובבר התיה

 .המא קר הרתונו
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 ןָא ?סע זיא געוו ַא רַאפ סָאװ ,טנַאװ רעד טימ ןרָאװעג טלעטשרַאפ זיא סָאװ געוו ןגעוו ןייגרעד וצ טביײלב

 עקידנַאנַאכָאנ סָאד ,טַײז ןייא ןופ זיא טריזילַאבמיס געוו רעד טָא סָאװ גנוטכיר ןוא טעטַוניטנַאק יד ,לפייווצ

 וצ טבערטש רע ןכלעוו וצ טרָא ןטימ ןדנוברַאפ ךיוא רעבָא זיא געוו רעד ,"ךיא" ןשיטעָאּפ ןופ ןבעל

 טרעוו דיל ןיא לַײװ ,ןייגרעד ליוו רע ןיהּווװ סייוו "ךיא" רעשיטעָאּפ רעד זַא טשינ קפס ןייק זיא סע .ןייגרעד

 םעד ןוא געוו ןשיווצ ןַארַאפ זיא גנודניברַאפ ַא זַא ,טסייה'ס .ךרודַא געוו ןבלַאה ַא ןיוש זיא רע זַא טגָאזעג

 ?רָאפ ךיז טימ יז טלעטש סָאװ ,טנַאװ יד ,רעדיװ ןוא ."ךיא" ןשיטעָאּפ ןופ דליב-טפנוקוצ

 יײרד ענַײז וצ ז"צרת ןופ המדקה רעד ןיא ךיוא ,טיוט טימ ןדנוברַאפ טנַאװ יד זיא דיל ןופ ףוס םעד יַײב

 רָאנ לושכמ רעקילַײװטיײײצ ןייק טשינ זיא טנַאװ יד .טיוט טימ ןדנוברַאפ טנַאװ יד זיא רעדיל עשִיערבעה דנעב

 ןיא ,ָאד רעיױט רעד" :ױזַא סע זיא ,הילוק ןופ דייר יד טול "לבב תורהנ לע" ןיא ךיוא .ףוס רעטולָאסבַא רעד

 סהדוהי ,טלעוו /עיַירפ יד רעמ ןעזנָא טינ לעװ ךיא /...רעמ ןיוש סױרַא טינ ןוא / - ןַײרַא ףרַאד'כ ןכלעוו

 ןיא טרעוו סָאװ "דנַאל סהדוהי" טרָאד זיא ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא סָאװ טפנוקוצ יד .(71 יז ,טרָאד) "' ...דנַאל

 ןשיווצ רעיומ רעד עקַאט טדיישעצ "לבב תורהנ לע" ןיא ."טלעוו עיַײרפ יד" ןופ םינָאניס ַא רעטרעוו סהילוק

 ןפע !לבב ןופ ןרעיוט ,ךיז ףיוא טנפע ,יעה" :ןרעיוט יד ַײב רעטכעוו רעד ,רצארש טרָאד טגָאז :טיוט ןוא ןבעל

 ןופ ךיז ןענעפע ןרעוט יד" :גנוזַײװנָא רעשינעצס ַא ןיא וצ טרָאד טיג ןָאסלענעצַאק .י ןוא "!םוהּת ,ָא ,ךיז

 םעד ךָאנ ךיַײלג ןוא -- "םוהּת רערעטצניפ ַא ןעמעלַא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא סע ,ףיוא טיירב ןטיײז עדייב

 .(133 יז ,טרָאד עז) רענייב ענעקורט יד ןופ עיזיוו סלאקזחי איבנ םעד טימ עמַארד יד ךיז טקידנערַאפ

 ,סעּפע וצ ןייג קידנעטש ַא -- זיא תוהמ ןייז סָאװ ןבעל סָאד זיא סָאד ,טנַאװ רעד רַאפ ךיז טניפעג סָאװ סָאד

 .ץ"רת רָאי ןופ "ריק ילא" דיל ןרַאפ קיטכיר ךיוא זיא סָאד .טיוט רעד זיא ,טנַאװ רעד רעטניה סָאװ סָאד ןוא

 ַא יו ,שינעגנערדַאב רעכעלנעזרעּפ ןופ זיולב קורדסיוא ןַא יו ןרעוװ טנעיילעג ןעק דיל סָאד ןעוו וליפַא

 ןקיטסיַיג ַא ןופ טַאטלוזער ַא יו ךיוא וליפַא ןוא ?ךיז ןרעטלע ןופ סעצָארּפ ןוא ףױלרַאפטײצ ןופ טַאטלוזער

 ןַײז ּפָא טכיר סָאװ (טלַא רָאי 44 םורַא ןעוועג ןַאד זיא רע) רָאי עלעטימ ענַײז ןיא שטנעמ ַא ןופ ךורברעביא

 ןוא לסעג דנילב ַא ןופ ליפעג סָאד זַא (א) :ןטקַאפ עקיטכיוו ייווצ ןעזרַאפ טשינ רימ ןרָאט --?"שפנה-ןובשח

 ענייז ןיא .ק.י ןופ ןבירשעג ןעגנופַאש ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןיא ךיוא ןעניפעג רימ ןענעק ,ןבעל ןיא ןיזמוא

 ;נולייטעצ עקיטיידנייא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס (ב) :טרעדנוהרָאי ןופ ביײהנָא םיַיב ךָאנ ,ןרָאי רעקיצנַאוצ

 ןלָאבמיס ןוא ןעגנולעטשרָאפ .טקעּפסַא םענײמעגלַא ןשידִיי ןוא ןכעלנעזרעּפ םעד ןשיווצ ,ןפַאש ס'ק-י ןיא

 ַא ןיא לָאמ ןייא טשינ טלדנַאװרַאפ ךיוא ןרעוו ,בצמ ןכעלנעזרעּפ ַא זיולב טשרמולּכ .ק.י ַײב סיוא ןקירד סָאװ

 ןשיווצ ןכַײלגרַאפ ןיז םעד ןיא ןעמ ןעק םורַא ױזַא .תולג ןיא לארׂשייללּכ ןופ בצמ ןרַאפ קורדסיוא

 ךיז ןעניפעג סע עכלעוו ןיא ,טרעדנוהרָאי ןופ גנַאפנָא םיַײב ןבירשעג טָאה .ק.י סָאװ רעדיל ענעדיישרַאפ

 .רענײמעגלַא רעד ןוא טקעּפסַא רעכעלנעזרעּפ רעד --קיטַײצכַײלג ןוא רעדנוזַאב רעבָא ןטייווצ ןבעל רענייא

 ןגעװ עמעָאּפ ַא רע טבַײרש ,(ג"סרת) "ןוממש" ןוא ,(ג"סרת) "םידחפ" יװ רעדיל טימ ןעמַאװצ

 ךיוא יו *',(ד"סרת) "םוי לש רומזמ ;וליחתה תוערפה" ןעמָאנ ןטימ ,םָארגָאּפ רעלעמָאה ןוא רעוועינעשיק
 52 (ד"סרת) "היגלא" דיל סָאד

 ןעוו וליפַא ,רעדיל ערעדנוזַאב ןיא טקעּפסַא ןכעלנעזרעּפ ןוא םענײמעגלַא ןופ ץנעטסיזקע עקיטייצניײא יד

 ןויטַארגעטניא תמאב ַא רַאפ זַײװַאב ןייק טשינ ץלַא ךָאנ סע זיא טקַאפ רעקידנגָאזליפ ַא זיא סָאד

 רַאֿפרעד .דיל ןבלעז םעד ןוא ןייא ןיא טקנוּפּפינקרַאפ רעד ץלַא ךָאנ ָאד טלעפ סע .ןפַאש ןַײז ןופ רעטקַארַאכ

 קחצי ןיא לָאּבמיס ןקידנדײשטנַא ןקיטכיוו ַאזַא טימ גנודניברַאפ ןיא ,ןענעגונַאב טשינ ךיז רימ ןענעק

 ןַײז ףיוא ןזַײװנָא טימ זיולב ,"טנַאװ םוצ" ןייטש םענופ גנובַײרשַאב יד זיא'ס יװ ןפַאש סנָאסלענעצַאק
 ןגעוו ,ןָאסניועל םהרבַא טוט סע יװ ,ןריפסיוא ןכַאמ דלַאב ןוא ןעגנופַאש ענעדיישרַאפ ןיא ץנעטסיזקע
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 ןָאסניוועל *י.ץ"רת רָאי ןיא ןבירשעג ,"ריק ילא" דיל ןופ גנוטַײדַאב עשידִיי-ללּכ יד ןוא רעטקַארַאכ ןשיאיבנ

 םוצ" ןייטש ןינע ןיא ,ץ"רת ןופ דיל ןטימ ז"צרת רָאי ןופ המדקה רעד ןשיווצ גנודניברַאפ יד רָאפ טלעטש
 ַא ןָא אישק ַא םורַא ױזַא קידנזָאלרעביא ,גנודניברַאפ עכעלדנעטשרַאפ-טסכלעז עטושּפ ַא יו --"טנַאװ

 ןופ המדקה רעד ןיא תעשב ,זיולב ןעמָאנ םענעגייא ןיא "ךיא" רעשיטעָאּפ רעד טדער דיל ןיא לַײװ ,ץוריּת

 דיל ןיא ןעז וצ קיטכערַאב רימ ןענַײז יצ :עגַארפ ַא ךיז טגערפ ;קלָאפ ןצנַאג ןופ ןעמָאנ ןיא .ק.י טדער ז"צרת

 ןשיטעָאּפ ןופ ןעגנובעלרעביא ןופ זַײרק רעד זיולב יו רעטַײװ ןכיירג סָאװ סעיצַאקילּפמיא "ריק ילא"
 ?"ךיא"

 סטעָאּפ ןיא ,ז"צרת ןופ המדקה רעד ןופ ףוס םַײב רימ ןעניפעג עגַארפ רעד וצ רעפטנע ןזַײװלײט ַא

 רעד זַא .ק.י טרָאד טהנעט ךעלטנגייא .טרפב עיזעָאּפ ןַײז ןגעוו ןוא ללכב עיזעָאּפ ןגעוו רעטרעוו ענײמעגלַא

 רע יו ,רעלטַײצטימ ענַײז ַײּב רעטרעוו ענַײז ןופ גנַאלקּפָא ןַא קידנעטש קידנכוז דיל ןַײז סױרַא טגניז טעָאּפ

 ונקנ םא ,הדיל ילבח ךותמ םרצי םא ,ומצע ךרוצל הרואכל םרשש ,םדא לש םינטק הריש ירבד" :סע טגָאז

 רעבָא זיא ,רעטרעוו ענײמעגלַא יד רַאפ רעקיטכיוו *+." ...ולוכ םלועה ליבשב הרושב ירבדכ םה ירה ,םירוסיב

 םוצ" ןייטש ןופ גנובַײרשַאב יד ןיוש רימ ןעניפעג אפוג עיזעָאּפ ס'קי ןיא זַא ןזַײװרעד וצ טייקכעלגעמ יד

 רימ רעדייא .טסקעטנָאק ןשידִיי-ןיײמעגלַא ןַא ןיא ןוא ןכעלנעזרעּפ ַא ןיא ,קיטייצכיילג ,"טנַאװ

 ןטכַארטַאב רימ ןלעו ,אישק רעד ףיוא םורַא ױזַא קידנרעפטנע ,.קיי יַײּב גנוניײשרעד יד טָא רעבָא ןריזילַאנַא

 םוצ תוכַײש ַא ךיוא טָאה עכלעוו ,עיזעָאּפ ןַײז ןיא עיסנעמיד-טפנוקוצ רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןצרוק ןיא

 ."טנַאװ םוצ" ןייטש ןינע
 רעלַאנָאיצַאנ רעד זיא ,ןפַאש ןוא ןבעל סיק.י ןיא גנולעטשרָאּפ-טפנוקוצ עלַארטנעצ ןוא עקיצנייא יד

 .סנטַײצרַאפ יו ױזַא טקנוּפ ,טנגוי ריא טַײנַאב סָאװ לארׂשי-ץרא ןופ עיזיוו יד ןוא קלָאפ ןשידִיי ןופ בעלפיוא

 ןלעטשנַײא ךרוד ,ךַארּפש עשיערבעה יד ןבעלוצפיוא גנערטשנָא-רוטלוק ןטימ גנודניברַאפ עכעלקריוו ס'קי

 -- ןטפירש עשייערבעה ענַײז ןוא ,לושלטימ ןזיב ןטרָאג-רעדניק ןופ ,ןדַארג עלַא ףיוא םעטסיס-סגנויצרעד ַא

 ַא ןופ עיזיוו ַא טימ טייקיטעט-רוטלוק ןַײז ןופ ןָא בייהנָא ןופ ןדנוברַאפ ךיז טָאה .קיי לפיוו ףיוא תודע ןגָאז

 -שימינַא ןַא ךױא גנודניברַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד .רוטלוק רעשיערבעה רעקידעבעל רעקיטפנוקוצ

 ַא טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,"םירוחב" גנולעטשרָאפ ןיַײז ןיא ,1908 ןיא יו ירפ ױזַא ךָאנ .עכעלנעזרעּפ

 טבַײרשַאב .קיי רעכלעוו ןיא ,טייקכעלקריוו רעזָאלטסַײג רעשיַאזָארּפ רעטסָארּפ ַא ןופ גנובַײרשַאב

 רעשידִיי רעשזדָאל רעד ןיא טַײצ ןַײז ןיא טנגוי עשידִיי יד ,עידעמָאק ןופ טכיל ןיא ,רקיע רעד --שיטירק

 רָאג רעכעלגעמ ַא ןופ גנולעטשרָאפ ערַאבקרעמַאבמוא טעמּכ ַא ןעניפעג טרָאד ןעמ ןעק --טּפַאשלעזעג

 עקידתושממ ַא ,טַײטַאב טיִמ לופ ןבעל ַא ןופ טײקכעלקריװ רעשיטעָאּפ רעקיטסַײג רערעדנַא

 רעד ןיא רָאנ תולג ןיא טשינ ןוא טפנוקוצ רעד ןיא זיולב ךעלגעמ זיא סָאװ וויטַאנרעטלַא עטמיורטעגסיוא

 עגנוי ןופ ףערטנעמַאזוצ ַא זיא עידעמָאק רעד ןופ עמעט עלַארטנעצ יד *?.לארׂשי-ץרא רעקידנעַײנַאב ךיז

 ַא ןיא רָאפ טמוק עיצקַא יד .שזדָאל ןייק אקווד טפנוקוצ רעייז ןכוז ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ןדִיי רעצניוװָארּפ

 ןענַײז סָאװ ןעגנוי-עלױוװ עשידִיי עטבַײװַאבמוא ןופ ןָאפ ןפיוא ,ןעמַאזוצ ןעניוװ יז ןופ עקינייא ּוװ רעמיצ

 גנולעטשרָאפ רעד ןיא רעטנעצ רעד טָא .ױרּפ ןוא ןַאמ ןשיווצ סָאװ םינינע ןגעוו ןצכעדייר טימ ןעמונרַאפ

 םַאר רעד ןיא .גנולעטשרָאּפ רעד ןוֿפ ףוס םַײב ןוא גנַאֿפנָא םַײב םַאר עטמערוֿפעג שירַארעטיל ַא רעבָא טָאה

 -לארׂשי-ץרא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ץיּפש ןיא ןעייטש סָאװ םינינע ,זַײװקילעּפוצ יו ױזַא ,טלדנַאהַאב ןרעוו

 רעד ןיא טמערופעג ןרעוו רקיע רעד תמחמ ,ןָא טשינ ךיז טקרעמ סַאר יד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ .עיזיוו

 שילױּפ) זעל ןקיטּפַאז ַא טימ טרעפעפַאב ןשינעעשעג עטכַײל ןוא ןרעּפַא-סעביל ענעדײשרַאֿפ גנולעטשרָאפ

 רעד זַא ןקרעמ וצ רעבָא זיא ,רעמענלײטנָא יד ןופ ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא ןטכָאלֿפרַאפ זיא סָאװ (שיסור יצ
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 םעד טגילרעטנוא סָאװ סַארגָארּפ רערעוויטיזָאּפ ךעלטפַאשלעזעג ַא וצ ךיז טיצַאב סַאר רעד ןופ טלַאהניא

 לײטנָא ןעמענ סע .טייקכעלקריוו רעשירעייגליווו רעשזדָאל רעגנוי רעד ןופ תונורסח יד שימָאק ןריקיטירק

 ַא ןופ קינדַאלקס ַא ,טנעגַא רעדנזַײר ַא ,קישטשזַאקירּפ ַא ,רערעל עשיערבעה ייווצ ,ליּפש-רעטַאעט ןיא

 ןופ :לעטשנעמַאזוצ רעשיגָאלָאיצָאס רעד טָא .קישטשזַאקירּפ רעטייווצ ַא ןוא טנַאקירבַאפ ַא ,טפעשעג סיורג

 -טסקעט רעד וצ לעלַארַאּפ זיא ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ רערעל ןוא ,ןשטנעמ-רחסמ עשיטקַארּפ טיַײז ןייא

 רעטייווצ רעד ןופ םַאר עטמערופעג שירַארעטיל יד ןוא טייז ןייא ןופ גנוריסַאּפ עלַארטנעצ יד :רוטקורטס

 .רערעל עשיערבעה עדייב רָאנ -- םַאר רעד ןיא ,לײטנָא ןַא עלַא ןעמענ גנוריסַאּפ רעלַארטנעצ רעד ןיא .טַײז

 םורַא טייג) -- ןיקסעב" :רעטרעוו יד טימ ליּפש-רעטַאעט סָאד ןָא טגנַאפ ,רערעל יד ןופ רענייא ,ןיקסעב

 טדער ,ּפָאק ןרַאפ גנולצולּפ ךיז טּפַאכ .רעטנוא ךיש יד ןעיײרש טָארט ןדעי ךָאנ .רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיה

 - ןיקסעב ...?!ןסיוװ טינ ךיז ןכַאמ ייז יצ ,טינ ןסייוו ייז יצ ...!דלַאװג ,דלַאװג ,דלַאװג .(רעדנּוװ טימ ,ךיז רַאפ

 !ַאכ-ַאכ-ַאכ (רעטכעלעג ַא טימ סיוא טסיש .ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַא טימ ,טכַארטרַאפ ןייטש טביַײלב)

 רעכלעוו ,קישטשזַאקירּפ רעד ,ןייטשלעמיה ןָא ךיז טפור ןַאד -- "!עיצידַארט ַא יו רעמ טשינ -- עניטסעלַאּפ

 ןופ ּפָאק םעד קידנבייהפיוא) -- ןייטשלעמיה" :רעגעלעג ןַײז ףיוא ןרעוו וצ ןפָאלשטנַא טַײצ עצנַאג יד טווּורּפ

 "?ךיי-לארׂשי-ץרא ,ריא ,ליומ סָאד ןכַאמרַאפ ריא טעוװ רשפא (ןשיק

 ןייק ןבָאה סָאװ ןגעוו ערעדנַא רָאג ףיוא דלַאב ךיז טמענרַאפ סָאװ גנולעטשרָאפ יד ןָא ךיז טבייה ױזַא

 גנולקיװטנַא רעד ךשמב טשינ ןרעו ןעקנַאדעג ענַײז ןוא רע .תובשחמ סניקסעב רערעל ןטימ טשינ תוכַײש

 זיולב .ןטפול רעד ןיא ןעגנעה יו טבַײלב ריפנַײרַא רעצנַאג רעד טָא ןוא ,עניב רעד ףיוא ליּפש-רעטַאעט ןופ

 םוצ ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ םויס ןתעב .ענעצס-ריפניַײרַא רעד ןופ טסקעט םעד ךעלדנע טניזַאב ענעצס-דנע יד

 :לארׂשי-ץרא ןינע םורַא ,רערעל עדייב ןשיווצ ךערּפשעג ַא רָאפ טמוק ,ףוס

 ? --ןבַײרטרַאפ טינ זדנוא ןלָאז יז ,רעבכַארַא יד רַאפ ענַײד קערש עצנַאג יד זיא :ןיקסעב

 ...סָאװ ךָאנ ןוא סָאד .(טלַאק ,שיטַאמגעלפ) :ןײטשּפע

 בָאה טלעוו רעד ןיא ןעמעלַא רַאפ וטסעז --עטסקיטכיוו סָאד ריד ַײב ןענעז רעבָא רעבַארַא יד :ןיקסעב

 !טינ -- רעבַארַא ןרָאפ -- ,ארומ ךיא

 .(סיוא ןּפוז עסיורג טימ סע טקנירט ,ייט ןטלַאק זָאלג ַא ןָא ךיז טסיג) .ָאי - ךיא .(טלַאק) :ןײטשּפע

 ?ןָאזרעּפ ענעגייא ןַײד ןופ טסדער וד :ןיקסעב

 --עלַא רימ ןענעז ױזַא ,ךיא יו ױזַא :ןיײטשּפע

 טסייטש וד ןעוו טַײצ רעד ןיא .קלָאפ עצנַאג סָאד טימ ךיז טסלטרַאגרַאפ !ַאמגעלפ ,ַאמגעלפ :ןיקסעב
 !ןײלַא

 ...ןײלַא ייטש ךיא ,ָאי :ןײטשּפע

 ?ונ :ןיקסעב

 .רעמייב עקיצנייא דלַאװ רעצנַאג ַא ,ןיילַא עלַא ןעייטש רימ :ןײטשּפע
 ?וטסגָאז דלַאװ ַא :ןיקסעב

 ...רעטצנַאלפעגניַײא ןייק טינ דלַאװ-רעדנַאװ ַא :ןײטשּפע
 ...ץרעמש-עניטסעלַאּפ םעד ּפָא טינ רעבָא ןקייל (קירעיורט) :ןיקסעב
 ...ּפָא טינ םיא ןקייל ךיא :ןײטשּפע

 --טשינרָאג זיא רע זַא רעבָא ךָאד טסגָאז וד :ןיקסעב

 .(עזױּפ) ...!טשינרָאג זיא רע ָאי ונ :ןיײטשּפע
 .ךיז ןעגנַאגעצ ...ָאטינ רענייק ןענעז יז -- טסעז .(סױרַא טקוק ,רעטסנעפ םענעּפָא םוצ וצ טייג) :ןיקסעב
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 .וטסָאה גרָאז ַא :ןײטשּפע

 ?"רמועה" ןקידלארׂשי-ץרא םעד ןזעלעג טסָאה ,רָאנ רעה ...!גרָאז ַא רעבָא :ןיקסעב

 .ןזעלעג םיא בָאה'כ :ןײטשּפע

 טייקרעטַײה ענדָאמ ןימ ַא סעּפע ?רעדליב ןוא ןעגנולייצרעד יד טרָאד טקרעמַאב טינ טסָאה ,ונ :ןיקסעב

 סהדוהי ןשיווצ טצעי טרָאד טסקַאװ רעטכעט סנויצ ןופ רוד רעַײנ ַא ...ןסָאגעגסױא ייז ףיוא זיא

 ...עקידנעגניז ,עכעליירפ ...גרעב

 .רָאװ טינ יא'ס :ןײטשּפע

 ?רָאװ טינ טסייה סָאװ :ןיקסעב

 טזיײװ) -- ָאד קַאמורפ רעד טָא ...!ייז ןענעז ָאד ...םירוחב ןייק טינ ךעלדיימ ןייק טינ ,טרָאד ָאטינ :ןײטשּפע

 רע טעוו ,ןעמוקקירוצ טעװ רע ןעוו ...ייז טימ קעװַא ךיוא זיא רע -- ,סעווירּפ (לטעב סָאד ףיוא

 ...רעביײרש ערעייז עלַא טימ "סרמועה" יד יו ןלייצרַאפ רעמ ריד

 עניטסעלַאּפ ןיא ןוא ,טינ רוחב ןייק ךיא ןיב ָאד !ןיינ לָאמ טרעדנוה -- ןיינ ,ןיינ ??ייז ןענעז ָאד :ןיקסעב

 .(26-25 י'זז ,טרָאד) "...!רעטשרע רעד םיא ףיוא ךיא םוק לַאבנקסַאמ ַא ןַײז לָאז טרָאד ןעוו

 רעשוריפב ַא סניקסעב טימ ,ךערּפשעג רעד ךיז טקידנערַאפ טקנוּפדנַאטש ןלַאיצנעטסיזקע ןַא ןופ

 רע טכיל סנעמעוו ןיא דליב-טפנוקוצ סָאד תעב לסעג דנילב ַא רַאפ ןבעל ןַײז טייטש תולג ןיא זַא גנורעלקרעד

 רעדיוורעד סניקסעב .לארׂשי-ץרא ןיא ןבעל שידִיי ַא ןופ גנובעלפיוא יד רָאג זיא ןרָאי עצנַאג יד טבעלעג טָאה

 טנָאטַאב ןרעוו סָאװ - ךעלדיימ ןוא ךעלגנַיי ןופ סעקנַאלוה ןוא ןלַאב יד ןיא ןעמענ ליײטנָא טשינ ןַײז ןּוא

 עדעי ןעלסּפ ַא ןופ רעדָא םזיּפָארטנַאזימ ַא ןופ סױרַא טשינ ןלַאװק --גנולעטשרָאפ רעד סיוא-גנעל

 רעשזדָאל רעגנוי רעד ןופ ךיז ןרעדנווּפָא סָאד ןוא ןשינערָאװַאב ענַײז .העש-ייח רַאפ טײקיביגכָאנ

 ענַײז ןופ ןבעל סָאד ןוא ןבעל ןַײז זַא גנוגייצרעביא רעפיט ַא ןופ אקווד ,סױרַא םיא ַײב ןלַאװק טפַאשלעזעג

 ַאזַא ןופ ךמס ןפיוא רָאנ .לארׂשי-ץרא ןיא סיוא טשינ ךיז ןבעל יז ןמז-לּכ ,קיטפַאהרעלעפ ןענַײז ןשטנעמטימ

 יד ךיוא יו ,בייהנָא םייב לײט-ריפנַײרַא ןתעב רעטרעוו סניקסעב ןרעו ןענַאטשרַאפ ןענעק םענַאבטלעװ

 עלַארטנעצ יד ּוװ עידעמָאק רעקידװעליּפש רעטכַײל ַא ןיא ענעצסמַאר רעטסנרע רעצנַאג רעד ןופ עיצקנופ

 רעד ןיא טקירד ןיקסעב .ןָאט וצ סָאװ קיניײװ ןסערעטניא עקיטסַײג טימ ןבָאה ןעגנוריסַאּפ ןוא ןרוגיפ

 זַא ,געוו ןשירַארעטיל ןַײז ןופ גנַאפנָא םיַײב ,גנוגייצרעביא עפיט ס'ק-י ןגנוי םעד סיוא רעכיז גנולעטשרָאפ

 -ץרא ןיא רָאנ ךעלגעמ זיא ,טפנוקוצ רעשידִיי ַא ןופ ןבעל םעד ַײרט ןַײז לָאז סָאװ ,ןליפעג ןופ בעלפיוא רעד

 עלַארטנעצ יד ."םירוחב" ןיא ,גנוריסַאּפ עלַארטנעצ יד ןוא םַאר רעד ןשיווצ גנודניברַאֿפ יד זיא סָאד .לארׂשי

 עכעלנעזרעּפ ןופ רעפסָאמטַא רעלַאנַאב רעד ךרוד טקירדעגסיױא ,רוד ַא ןופ לסעג עדנילב סָאד -- זיא עמעט

 ןעניפעג ןטנַאטנעזערּפער סנעמעוו טכיש "עשימָאנָאקע" יד טקניז סע רעכלעוו ןיא ,ןסערעטניא עכעלניילק

 דליב-טפנוקוצ סָאד תעב ,(עניב רעד ףיוא) רעמיצ ַא ןיא גנוריסַאּפ רעד ןופ טַײצ עצנַאג יד טעמּכ ךיז

 םעד ןיא טיײטשַאב --ךיַײלג וצ ויטקעּפסרעּפ רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעכעלנעזרעּפ ַא ןיא טסַאּפעגנַײרַא --רעטיַיװ

 סניקסעב סױרַא ןלעטש ,טקנוּפדנַאטש ןלַאיצנעשסיזקע ןייר ַא ןופ *?.יובפיוא-לארׂשי-ץרא ןַא ןופ םולח

 ךיוא טרעוו םורַא ױזַא .ןָאסלענעצַאק ןקידרעטעּפש םעד ןופ טכיל ןיא -- 1908 ןופ .ק.י םעד ,רעטרעוו עטצעל

 ןופ רעטנעצ ןיא ,ןפַאש ןַײז ןיא סוּפרָאק ןלַארטנעצ ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא "םירוחב" עידעמָאק יד

 .טרָא ןקיטכיוו רָאג זיב ַא ןעמענרַאפ םויק ןשידִיי ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןכלעוו

 ַא ןופ קיטַאמעלבָארּפ ענײמעגלַא יד ןוא ליפעג-סנבעל ןכעלנעזרעּפ ַא ןשיװצ טקנוּפּפינקרַאֿפ רעד טָא

 ,רָאי 22 ןופ רעטלע ןיא ןבירשעג ,"םירוחב" ןיא ןענופעג ןבָאה רימ סָאװ ,קלָאּפ ןצנַאג ןרַאפ טפנוקוצ

 ס'קיי ןופ םענייא ןיא ,טנַאוו םוצ ןייטש ַא ןופ גנובַײרשַאב ַא ןופ ןָאפ ןפיוא ,רעדיוו טניײשרעד
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 -ץרא ןיא ענַײז ןכוזַאב עדייב ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז עכלעוו ,ןויצ ןיא גנושיוטנַא ןופ רעדיל עשִיערבעה
 ַא) גנושיוטנַא ןופ דוסי רעד טנַאטַאב רעדיל יד טָא ןיא .1934/33 ןוא 1925/24 ןרָאי יד ןיא ,לארׂשי
 רעקיטסיַײג רעד ןיא זַא טקַאֿפ םעד ,(רָאװ יד ןוא םולח ַא ןשיװצ עיצַאטנָארפנָאק ַא ןופ טַאטלוזער
 רעטנזיוט ןופ םיור ַא ןיא טבעווש ןוא ןליוּפ ןופ טַײװ טעה ןבעל ןַײז ךיז טלקיװטנַא טעָאּפ ןופ עיפַארגָאיב
 ןטַײנַאב ןקיטפנוקוצ ַא רַאפ םולח רענעי סָאװ םעד ןיא טקעטש גנושוטנַא ןופ דוסי רעד .עטכישעג ןרָאי
 ןַא יו -- ןרָאי ענעי ןיא םילשורי ןיא טיזיוו ןַײז תעב .ק.י רַאפ ךיז טקעלּפטנַא ,לארׂשי-ץרא ןיא ןבעל ןשידִיי
 יד יו ןענַײז גנושוטנַא רעד ןופ ןשינעפיט יד .ןעעז ןגיוא עניַײז סָאװ םעד ןופ טכיל ןיא ,טייקכעלגעממוא
 :םולח םעד ןופ ןכייה

 ,הדגא תאז --יתנמאה .יל הדבא הדגא"

 ,יתאב הנהו .םילשורי איה הדגא ךא

 יתאצמו יניע ומב יתיארו יתילע

 ...הדבא ,יל הדבאו - םירהב ריעה תא

 ,הדרח וב יתשבל היה ןושאר עגרו

 -.יתאפקו יתדמע ימוקמ לעו היה עגר

 ?יתאשנ הז םוקמל ילגר תא הז המל

 ?הדש תשרחנ אל המל ,יוה !אוה ארונ המ

 :תורקי םולח םוקמב יל שממ ןתינ

 - הקיהבמ םב שמשו יל ויה םימש

 .הקיתע ריע תוברחו רפע התעו

 ,תורק םינבאהו חוחת אוה רפעה

 תומוקמה לכ ינבאכו םלועה לכ תורפעכ
 "'!תומולחה םולח םת ,יוה ,םתו --יל שממ
 (.ש.י ,ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא רימ ןופ -- הרוש רעטצעל רעד ןיא)

 .ןַײז וצ טרעהעגפיוא טָאה -- היונבה םילשורי ,דליב-טפנוקוצ ןוֿפ תוהמ רעד ,"תומולח עלַא ןופ םולח רעד"
 .םענענַארַאֿפ םעד ןוא םענעשטנּוװעג םעד ןשיווצ טכיװעגכַײלג עכעלרעניא ס'ק-י ןרָאװעג טרעטשעצ זיא'ס
 זיא לושכמ ַא ןוא טיירדרַאפ ןרָאװעג זיא סעּפע .שטנּוװ ןדעי רַאֿפ ןיז ןדעי לטבמ זיא ענענַארַאפ סָאד
 ןשיטקַאפ ןַײז ןוא ךיז ,רדסּכ טכוז סָאװ ךיא ןשיטעָאּפ ןופ געוומיורט ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא
 .ןגייטשוצרעביא בצמ ןלַאיצנעטסיזקע

 לארׂשידץרא רעד ןיא ןַײרַא טעָאּפ רעד טייג ,ז"צרת-ה"פרת ןרָאי יד ןשיווצ ןבירשעג ,"םינומעּפ" דיל ןיא
 ןיא ך"נּת ןטימ ןוא םילשורי רעטמולחעגסיוא ןַײז טימ ,טיַײצ ןיַיז ןופ ןרָאי רעקיסיירד ןוא רעקיצנַאווצ יד ןופ
 סָאװ רבע ןטבעלעגרעביא ןקירעי-טנזיוט ַא טימ ,טָאטש ןַײז ,םילשורי ןופ ןרעיוט יד ןיא ןַײרַא טייג רע ,טנַאה
 רָאג טימ סױרַא טרָאד ןופ רעבָא טייג רע .ןרָאי ןיוש ,דליב-טֿפנוקוצ ןַײז רַאֿפ ןייטשלקניוו סָאד םיא רַאפ זיא
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 ,ןסיש ךרוד -- לָאמ ןייא :טיוט םוצ לָאמ ייווצ רעטּפשמעג ַא :טמולחעג םיא ךיז טָאה'ס - םולח ןרעדנַא ןַא

 יד .זיוה ןַײז ןרעגַאלַאב סָאװ סעקישטשמָארגָאּפ ךרוד -לָאמ עטייווצ סָאד ;טנַאוו םוצ טייטש רע ןוא

 ןבעל ַא רַאפ ,קיטַײצכַײלג ,לָאּבמיס ַא יז זיא טרָאד ןוא ,"םינומעּפ" דיל ןיא ךיוא רעביא ךיז טרזח "טנַאװ"

 .ק.י סָאװ טקַאפ םעד ןופ .געוו ןופ דנע יד זיא סָאד ,ןלַאנָאיצַאנ ַא יַײס ןוא ןכעלנעזרעּפ ַא ַײס ,געווסיוא ןַא ןָא

 יד זיב ךוזַאב ןטשרע ןַײז ןופ ,רָאי 12 ַא ןופ ךשמב סע רע טָאה ןבירשעג זַא ,דיל ןופ עטַאד רעד ןיא טנכײצַאב

 :סױרַא רימ ןענרעל --(ךוזַאב ןטייווצ ןַײז ןופ טַײצ יד טנכערעגנַײרַא) ןלױּפ ןיא ןדִיי ףיוא ןעמָארגָאּפ

 ןַײזטסּוװַאב ןשידִיי טרָאס סיק-י רַאפ קורדסיוא ןַא יו דיל ןופ טײקלַארטנעצ ןוא טייקיטכיוו רעד ןגעוו (א)

 ןַײז ןשיווצ ,רעביא טבעל ןוא ,טליפ רע סָאװ גנודניברַאפ רעגנע רעד ןגעוו (ב) ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 תולג ןיא ןדִיי ןופ בצמ ןקירעיורט םעד ןוא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןופ םילשורי רעשידִיי רעבורח בלַאה

 5פ;ךיל ןופ רעטרעוו יד ןענַײז סָאד .ןלױּפ

 ןויכמ ,םילשורי תוצוחב םויה לכ יתבבוס .א

 ,יחשה תיבל תחתמ ך"נתה םע הב יתסנכנש

 - תאכנה תיבב גולטק םע בבוסה םדאכ

 ,ןיבמ םדא לכ ואלש

 תואר ביטימ םדא לכ ואלו

 ...תאז םילשוריב

 --הסחא הבש תולָגסה ריעב ,הב-השקתא םא

 ,הזחאו רפס חתפא

 ,יחשה תיב ןיבל ילצא ץוענה ך"נתה תא חתפא

 :הניבאו חכָוָאו האראו

 !הנה ,םילשורי איה הנה

 :ך"נתב בותככ
 ...יכבב העגאו להצאו תופילח טיבאו ארקא

 יתכלה ,ילגר יתתכ ,אושל !אושל ךא

 חש

 ,יחד ילא יחדמ

 ;האמָט לא האמטמ
 יתחתפ אושל

 --רפסה

 --יתכמתסנ וילע הכש

 ,המואמ םילשורימ םישלוריב הב התיה אל

 .םידוהיה תריבמ םולכ אל

 ,םידואה ובכ ,וכעד !םֹת דע הפרשנ

 ,רפאה רַעֹס

 ,םיסורהה ריעה יתבו תוממוש תוברוח וקחמנ

 !ינמר ,יכ"נת ינמר

 םיסורה שרגמ לע הליחתכל םולכ יל רמא אל
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 ,רסירת םהיתויסנכו
 רסיקה ילכיה רסירתו

 --ינמרגה

 ,םיניע יביהרמ ,םירזומ םירז םירזנמ

 ,תראפתל םיונב

 תרק ימורמב םיססונ

 ...םילשורי בלב

 ,דוד ,ךריעב יתיאר אל

 --ינא יתיאר הֹפ רשא
 ...םיליהת ףדל רמ יתארק

 ,ינעכ החתפב דמעא הֹכ

 ברקב העות יב יבלו

 ,םילילחכ המוהו

 - ...האראו טיבא רשא לכמ

 -- אבחה יתצפח

 ,ילהא לא יחטלמנ ,יתרהמ

 םיללצ קיחב לצכ ,וב לצכ יתעלבנ

 ...ברע םע

 יתמדרנ יתבכש םינוגי דבכ

 ...!יתמלח ער םולח ,יתמלחו

 יתוציקהו םילשוריב ער םולח יתמלח

 :ונממ ער דוע םולחל

 ,ילע וגאש



 םינומעפ יפלא םהיפ תא ילע ורעפ

 ,יח יתוא עלבל

 -"תוא יבכשמ לע ומלהו וממה םה

 !ונאשאו --ךתנ ילע דבכ םינבא דרב ול

 ,ולפנ ילע ול ,ורקענ םשרשמ םינומרח

 ,םלבס תא אשאו

 ?יתועבג לע הלא תוגאש אשא הכיא ךא

 --יתוציקהו ער םולח יתמלח

 .ונממ ער דוע םולחל

 !םלשורי תועבג לע םינומעפ תולוק ,יוה

 -- .דה אלא ,תולוק אל ,תולוק יבובנ

 ,םימִיאו םימותס ,םתא םימומע

 םילהבמו םיעקוב םתא םיפוחד

 - - - דיִא ןירכהל ,ער רשבל

 ,םינומעפ ,יוה

 ,יבבל לע םכלידב לפונ ןבאכ
 יבכשמ לע ...קיעמ ,קיעמ ,קיעמו

 ,םינוא ןיאו לטומ ידוע ,םהדנ

 ,הלצה ןיאו ןיא אצומו

 ,םינומעפ ,יוה

 --הריזב רבכ יתעמש תונע לוק

 ,יב ותחנ םידי

 ,םינומה ידי

 הריאממ קוחצ תעורתב

 ,סקרק ילא יתפדהנ

 ירא תגאש עמשאו

 .סכרפ ויתחת יחאו

 ,יב םיבלכ וסש

 ,תחא אל יב שפנ יזע ורחה

 ,תופכ יכנאו

 תחנב רשו דמוע ידי לע ,יחא ינכשו

 ..."תיפי-המ" לוק םענבו

 ,המוח לש ריק לא ודמעהש םישנאה ןיב יתייה

 .םיבורה ןמ תויריה לוק עמשאו

 ,םיביוא יתיב ופיקה תוללוה קוחצ תועורתב

 .המוקב ,לעמ ינאו ,וב שא וחלשו

 ידוהי שיא תקרפמ לע ןזרג יחמ יתעמש

 -- םינודנה ןיב ינאו

 ,ידונ ייחב יתאשנו יתעמש תאז לכ

 - ,האלה םג תאז אשאו

 םינומעפה לוק אשא הכיא ,הכיא ךא

 ?םלשורי תועבג לע .ולדחי דוע םרט םינומעפה תולוקו

 סיוא ןרָאװעג זיא סָאװ םולח ַא ןבירשַאב טרעוו לייט ןטשרע םעד ןיא :דיל ןיא ןַארַאפ ןענַײז ןלייט ירד

 טקיטלעװעג ריא ןיא ,טָאטשטּפױה עשידִיי יד טינ זיא םילשורי .טייקכעלקריוו רעד טימ שינעגעגַאב רעד תעב

 -טעָאּפ ןשיווצ שינעגעגַאב ערָאװ יד .רעקלעפ עדמערפ ןופ שַא רעד ריא ןיא טור סע ןוא םוטנטסירק רעד

 טָא - ןרעוו טניזַאב לָאז ןבעל ןיַײז ידּכ ,טעטילַאער ןרעוו ףרַאד דליב-טפנוקוצ סָאד ּוװ טרָא םעד ןוא רעמיורט

 טמיווש רַאפרעד .םולח-טפנוקוצ ןַײז ןיא סָאװ םיא רַאפ עכעלגעממוא סָאד רעטנוא טכַײרטש שינעגעגַאב יד

 סָאד ןרעװ עכלעוו - םוקמוא רעד ןוא גנַאגסױא רעדנילב רעד ,לייט ןטייווצ ןיא ,ַײנ סָאד ןופ ףױרַא

 עיזיוו יד .ק.י רעדנַאנַאפ טלקיוו לייט ןטירד ןיא ."הלצה ןיאו ןיא אצומו" :ןזעוו ןצנַאג ןַײז ןופ ליפעגטּפיױה

 :תופוקּת יד טול ,דליב םענײמעגלַא םעד ןיא טרּפ ַא יו ךיז קידנבעװנַײרַא קלָאפ ןַײז ןופ עטכישעג רעד ןופ

 ןבייל יד ןוֿפ ןייצ יד ןשיווצ ןעמוקעגמוא זיא ןוא םיור ןייק ןבירטרַאפ טָאה סוטיט סָאװ ןדִיי יד ןופ רענייא יװ

 ַא ןופ טנַאוו םיַיב קידנעייטש ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַײז עכלעוו ענעי ןופ רענייא יו ;קריצ ןשימיור ןיא

 טשינ ,לייט ןטירד ןיא ןוא ןטייווצ ןיא ,.ק.י טנָאטַאב לָאמ ייווצ .תונברק-טָארגָאּפ יד ןופ רענייא יװ ;רעיומ

 -טפנוקוצ ַא ךיז טניפעג סע רעטנעצ סנעמעוו ןיא ,טלעוו ןַײז ןופ טייקנלַאפעצ עכעלרעניא יד רָאנ עשיזיפ יד
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 הכיא" :טייקכעלקריוו רעד טימ עיצַאטנָארפנָאק רערַאבלטיממוא ןַא תעב ןרָאװעג טרעטשעצ זיא סָאװ דליב

 גונעג זיא רע ."?םילשורי תועבג לע םינומעפה לוק אשא הכיא ,הכיא" ,"?יתועבג לע הלא תוגאש אשא

 רעסיוא קלָאפ ןטגלָאפרַאפ ןיַײז ןופ ןורּכז םעד ךיוא רָאנ םירוסי עשיזיפ רָאנ טשינ ןגָארטרַאפ וצ קרַאטש

 לָאז םילשורי :זיא ןייטשסיוא ןוא ןדַײלרעד טשינ ןפוא םושב ןעק רע סָאװ סָאד ;םילשורי ןוא לארׂשי-ץרא

 טָאטשטּפױה יד זיא םילשורי לַײװ ,ןעוועג טינ ריא ןיא ןטלָאװ ןדִיי ןייק יו ךַײלג דרע רעד ףיוא ןריטסיזקע

 ןוא ןדִיי ןופ םויק ןרַאפ גנונעפָאה עטצעל יד ןוא עטשרע יד זיא םילשורי לַײװ ,ןברוח ןכָאנ ךיוא ןדִיי עלַא ןופ

 .קלָאפ ןַײז ןיא רענייא יװ ,ץנעטסיזקע רעשידִיי רענעגייא ןַײז רַאפ

 ,טפנוקוצ רעד ןיא טריזילַאער ןרעוו ןעק סָאװ לארׂשי-ץרא ןיא ןבעל ןשידִיי ןלופ ַא ןגעוו םולח רענעי טָא

 עידעמָאק ןַײז ןיא טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ בייהנָא םַײב ןפַאש ןיַײז ןיא ןיוש ךיז טזַײװַאב סָאװ םולח ַא

 ןגעוו ,טייקיטסול-סנבעל ןוא החמׂש טימ לופ רעדיל יד ןיא ןוקיּת ַא ךיוא טמוקַאב (1908 ןופ) "םירוחב"

 לשמל יװ ,טנַאקַאב ךעלנעזרעּפ דנַאל ןטימ ךיז טָאה רע רעדייא ךָאנ ןבירשעג טָאה רע עכלעוו ,לארׂשי-ץרא

 ןרָאװעג טלדנַאורַאפ זַײװלײט ןענַײז רעדיל יד טָא .ערעדנַא ךָאנ ןוא (ו"סרת) "תולילה םיפי המ" דיל סָאד

 .קי טָאה רקיע רעד .טנַאקַאבמוא ןבילבעג זיִא רבחמ סנעמעוו רעדילסקלָאפ ןיא טַײצ רעד טימ

 עכלעוו ,ב"פרת-ע"רת ןרָאי יד ןשיווצ ןבירשעג ,רעדיל ענעי ןיא לארׂשי-ץרא ןגעוו םולח ןַײז טקיטלַאטשעג

 ױזַא קידנרעוו ,"איבנה" גנולעטשרָאפ רעשיערבעה ןַײז ןופ לייט ַא יו ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא ןענַײז

 -ך"נּת וצ גנודנעוו עשוריפב סיק-י *.טסקעטנָאק ןקידלארׂשי-ץרא ןַא ןיא טלעטשעגקעװַא שוריפב םורַא

 זיא סע עכלעוו ןיא רעדיל יד ןשיווצ ןופ ,ערעדנַא ןַײז ךיישמ סָאד ךיוא יו ,רעדיל יד ןופ עקינייא ןיא ןוויטָאמ

 עיסנעמיד רענעי טימ ןדנוברַאפ ךיוא זיא סָאד -- טסקעטנָאק-ך"נּת םוצ גנודנעוו עשוריפב ןייק ןַארַאפ טשינ

 .דליב-טפנוקוצ ןַײז ןופ קלח רעלַארגעטניא ןַא זיא סָאװ טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ עיצַאטנעזערּפער ס'ק.י ןיא

 שינעפרעדַאב ַא זיולב טשינ טרעפטנערַאפ ךרד ַאזַא ףיוא "איבנה" גנוטכיד עשיטַאמַארד יד ןעיובפיוא סָאד

 קידתויח זיא סָאװ ץלַא רַאפ טלקימ-םוקמ ַא ןיא ךיוא ךיז טדלנַאװרַאפ "איבנה" ,אקווד ןטסקעט ענױזַא רַאפ

 ןיא ןבעל סָאד טקיטלַאטשעג סָאװ בעוועג ןשירַארעטיל ַא ןיא רעדיל ענַײז טכעלפרַאפ רע לַײװ ,.קיי ַײב

 ??.טפנוקוצ עטרַאגעג ַא ךיוא רעבָא ,רבע זיא סָאװ טַײצ ַא קידנבַײרשַאב ,לארׂשי-ץרא ןשיכ"נּת

 ןוא) תורוד עלַא ןיא קלָאּפ ןופ לרוג ַא ןופ טשינ -- גנולפייווצרַאפ יד סױרַא טלַאװק ,"םינומעפ" דיל ןיא

 רעקעלג יד ןופ טַײטַאב ןשילָאבמיס ןופ רָאנ -- טיוט ןשיזיפ ףיוא ןַײז וצ טּפשימרַאפ (לרוג םענעגייא ןַײז ןופ

 יד טָא .םילשורי ןיא דרע-לארׂשי-ץרא ףיוא ןצַאלַאּפ ןוא ןטנעװנָאק ,סרעטסיולק יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 רעהעג סָאד ןוא היארה-שוח םעד ןקיטלעװַאב רעייז טימ ןוא ץנעטסיזקע רעזיולב רעייז טימ ,רעקעלג

 ןפיוא ןבעלרעביא ןוא דנַאל-לארׂשי ףיוא ןריּפשרעד וצ טייקכעלגעמ עדעי םורַא ױזַא טעָאּפ םַײב ןעניינרַאפ

 ןוא ןבעל ןשידִיי ןטַײנַאב ַא רַאפ ןעגנונעפָאה טלקיװרַאפ ןגיל סע רעכלעוו ןיא ,ענַײז טפנוקוצ יד ,טרָא עמַאס

 רערַאבלטיממוא ןַײז .ןדִיי רַאפ טָאטש רעקיבייא רעד ןיא ןטרעוו עקיביײא עשידִיי ןופ גנוכעלקריוורַאפ ַא

 ןוא םוטנטסירק ןופ טקיטלעװַאב רעמ סָאװ טרעוו טָאטש עשידִיי עקיבייא יד ךיוא זַא ,זיא םילשורי ןיא ליפעג

 זיא סָאד ןוא דיל ןופ עפָארטס רעטצעל רעד ןופ סױרַא רימ ןעגנירד סָאד .טצעזַאב ריא ןבָאה םייוג זַא

 רעטקעריד ַא רָאנ ,עשיזיפ ןייק טשינ רַאפרעד ָאד זיא גנוָארדַאב יד .דיל ןצנַאג ןוֿפ ןיז רעד ךעלטנגייא

 ' .םיא ַײב טביורעגוצ ךעלסיב וצ טרעו רע ךיוא סָאװ םולח ַא ,קלָאפ ַא ןופ םולח-טּפנוקוצ ןפיוא ףַײרגנָא

 ןיא ,טנָאמרעד ןביוא ןבָאה רימ סָאװ רעדיל עשיערבעה ערעדנַא יד ןופ ןוא דיל םעד ןופ טייקיטכיוו יד

 ןופ ןבײהנָא יד ןופ זַא - קיטיײדנייא ןוא רָאלק תודע ןגָאז יז סָאװ םעד ןיא טגיל ,תורעה יד ןיא ןוא טסקעט

 ןפַאשעג ןוא טבעלעגסיוא טעָאּפ רעד ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ךורבסיוא ןזיב ןוא ןפַאש ןַײז

 ןוא ןלױּפ ןיא ןבעל ןַײז ןופ טעטילַאער רעשיטקַאפ רעד ןוֿפ רענענָאטעגּפָא ןַא ,עיזיוו ַא ןוֿפ טכיל ןיא
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 טיירגעג קיטסייג ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ ןוא טביילגעג טָאה רע ןכלעוו ןיא דיתע-רבע ןימ ַאזַא טימ ןדנוברַאפ

 ןענַײז סָאװ ןליפעג-גנושיוטנַא עפיט יד ןרעלקרעד וצ ךעלגעמ זיא לקניווקוק םעד ןופ רָאנ .ןבעל ץנַאג ןַײז

 | .רעדיל עטנָאמרעד ןביוא יד ןופ עקינייא ןיא ןַארַאפ

 ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד וצ גנויצַאב רעטקעריד ַא ןופ ,ןפַאש ןַײז ןיא טקנוּפרעװש םעד ןריפרעבירַא םעניא

 זיא -- טסיײג ןיא רעכעה ןוא טַײצ ןיא רעפיט זיא סָאװ וויטקעּפסרעּפ רערעטַײװ ַא ףיוא ,טייקיטציא רעד ןיא

 ןוא .טייקכעלקריוו רעד טימ טסעמרַאפ ןטקעריד ַא ףיוא רוּתיװ ַא ןופ קנּוװנָא ןַא קפס םוש ןייק ןָא ןַארַאפ

 ןוא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד זיב ןטפירש ס'ק-י ןיא ןַארַאפ זיא ןפױלטנַא ןַא ןופ םעטַײב ַא ,ױזַא עקַאט

 טפילטנַא סָאװ רעד תניחבב ,טוט רע סָאװ סייוו רע לַײװ - רַאפרעד יאנגל ןצַאשּפָא םיא טשינ זיא ןיימ רעד

 םעד ןיא .זיא יז ךעלקערש יו טסייוו רע לַײװ ,ןרָאװעג טגײלעגפורַא םיא ףיוא זיא סָאװ עיסימ ַא ןופ

 רעכעלריטַאנ רענעביוהרעד רעטושּפ ןַײז ןיא ןבעל םוצ עביל ַא ןשיװצ ףמַאק רעשיגַארט ןימ ַא טקעטש

 ןַא ןצנַאג ןיא ,רעכעלקערש ַא לרוג ַא ,קלָאפ ןַײז ןופ לרוג םוצ גנוטכילפרַאפ ןַײז ןוא טכַארּפ

 וצ המדקה רעד ןיא ,דייר סיק-י ןענַײז קידנרעלַאב רָאג זיב .תוומה-רׂש ןופ טנעה יד ןיא רענעבעגעגרעביא

 -.רעטרעוו ענעגייא ענַײז טול -טָאה סָאװ טקילפנָאק םעד טָא טריזילַאנַא רע ּוװ דנעב ַײרד ענַײז

 ןֿפרַאד ,ןריטיצ זַײװלײט ָאד ןלעװ רימ סָאװ רעטרעוו עקידרעטַײװ יד .ןפַאש ןצנַאג ןַײז טלּפמעטשַאב

 ןֿפַאש ַא .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד זיב ןפַאש ןַײז ןופ טסקעטנָאק םענײמעגלַא ןיא ןרעוו ןענַאטשרַאפ

 רעדיל ליפ וצ ןַארַאפ טשינ ןענַײז קיטַאמעט ןַײז ןיא סָאװ -- זיא סעקיטסירעטקַארַאכ ענייז ןופ ענייא סָאװ

 ענַײז ןוא בצמ ןשידִיי םעד ןגעוו דייר יצ ,ןדִיי ףיוא םייוג ןופ תופידר יד ףיוא ןפוררַאפ עטקעריד רעדָא/ןוא

 זיולב ומּכ םעד טָא ןגעוו ?רוד ןַײז ןיא ןעוועג טשינ ןטַײצ ערעווש ןענַײז ןעוו ןוא .ןטַײצ ערעווש ןיא ןדיַײל

 :המחלמ רעד רַאפ ךָאנ ,ןילַא .ק.י טגָאז ,ןפַאש ןַײז ןיא
 רעדיל רעדנעב יד ןגעוו ,טָאג ןַײמ טשינ ןוא קלָאפ ןַײמ טשינ ,ןגערפ טשינ ךימ טעװ עמ" |

 רעייז ,אחינ טשינ זיא ןײלַא רימ ...ןדִיי רַאפ הרצ-תע רעד טָא ןיא סױרַא ביג ךיא סָאװ
 זדנוא טרעוו'ס עקַאט {ןואנ ...!גניז ךיא ןוא ןטלַאהנַײא טשינ ךיז ךיא ןעק ...ךָאד ןוא -- טשינ
 יו םעד ןופ ןֿפױלטנַא רימ ןוא טָאג יוו ןעװעטַאר וצ הכאלמ עקילייה יד סאמנ לָאמ וצ
 ןיהּוװ טשינ הנימ-אקפנ ןייק ןיוש זדנוא זיא -- עיסימ רעד טָא ןופ קידנפױלטנַא .ןשטנעמ
 טשינ לָאז סע יװ ?ןשינעֿפיט-םי יד ןיא יצ שישרּת ןייק -- ןריפ סיפ ערעזדנוא זדנוא ןלעוו
 לקעּפ ןַײמ טימ טציא םוק ךיא בוא ...!טפױלטנַא סָאװ םעד זיא ליױװ ...תנירשא -- ןַײז
 קיליװַאב לָאמ וצ :ןענָאמרעד ךיא וט דניז ןַײמ ...ןַײז רעסערג טשינ אטח ןַײמ טעװ ,רעדיל
 ...טעשעג ,למירד ךיא תעב ןוא ,ןבעל רעזדנוא ןופ םונהיג ןיא ןרעוו וצ ןפָאלשטנַא ןיילַא ךיא
 ,ןגיוא יד וצ ךַאמ ךיא ןעוו ,רעדנּוװ ַא ןַײז סע טעװ ךס ַא רַאפ ןעוו וליּפַא ,סע ןעקרענַא ךיא
 ףיוא ייטש ּפָא ךיז לסיירט ,תוחוּכ יד וצ ךיא םוק םורַא ױזַא .םולח ןטוג ַא עז ךיא זַא טעשעג
 ןעוו ןעזרעד בָאה'כ סָאװ ,סע זיא םולח ןופ גנוצעזרָאפ ַא יז זיא טָא ,עיזעָאּפ יד ...גניז ןוא
 יד ןופ ,הדע רעד ןופ רענייא ןיב ךיא ךיוא עקַאט לַײװ ...ןעוועג טכַאמרַאפ ןעניַײז ןגיוא ענַײמ
 רימ זיא'ס ,ךיא געמ רַאפרעד ,רימ ןבָאה לרוג ןייא ,ןטייווצ ןרַאפ רענייא ברע ןענַײז סָאװ
 עדייב יז ,ןַײרַא ליורג-טיוט ַא ןיא ןוא הלהב ַא ןיא ןקעוופיוא ךיז ,ןעלמירדוצנייא טביולרעד
 רעדיל ןייק טשינ .ךַאװ רעד ףיוא ןעמולח טסייה'ס ...ןעגניז ,ןעגניז ,ןעגניז ןוא -- ןַײז לטבמ
 ןיײמ תעב טזָאלעג ַײרפ יז בָאה'כ ,ןעמַארג ןיא ןטנעמגַארפ-םולח רָאנ ,ןבעגעג ָאד ךיא בָאה
 רעזדנוא ןופ טייקכעלקריוו יד ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןפָאלטנַא ןיב'כ תעב ...ןפױלטנַא
 '' .ןבעל
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 ,ךיא ףױלטנַא - ןעז וצ ןָאטעג ןפע ןַא ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײמ ןעוו גָאט םענופ ,ףױלטנַא ךיא"

 ךיא ןעוו טסייה'ס ,ןושארה םדָא ןופ יד ןַײז ןטלָאװ ייז יו -- טנפעעג ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײמ ןוא

 ןיב'כ ,תעדה-ץע ןופ ןסעגעג טַאהעג טשינ ךָאנ ןַאד רעבָא בָאה ךיא ,ןעוועג ךָאנ ןדעןג ןיא ןיב

 ךָאנ בָאה ךיא .עטיל ןיא ,לטעטש ןריובעג ןַײמ ,ץילערַאק ןיא קידנעײז ...ןעוועג דניק ַא ךָאנ

 ַא רַאפ ןפָאלטנַא (ןיושו ךיא ןיב סיפ ענעגייא יד ףיוא ןייטש וצ טנרעלעגסיוא ךיז טַאהעג םיוק

 " ןרעטעמשעצ וצ ךימ ןביוהעגפיוא קַאה ַא רימ ףיוא טָאה סָאװ יוג

 ךיא זַא ןרָאי רעקילדנעצ ןיוש ...ןפױלטנַא |ןייא} ןיא ךיא טלַאה ןָא גָאט םענעי ןופי

 םכירשא ...ייז ןיא ןזָאלב סָאװ ןטניוו עטכעלש רַאפ ןרעיוא יד רַאּפשרַאפ ךיא זַא ,ףױלטנַא

 יד ןגעוו ךיא בָאה ןעגנוזעג .טכַאמעג טשינ סעוװַארטָאּפ ןייק ץלַא םעד ןופ בָאה'כ סָאװ

 עלַא ענעי ןגעוו טשינ רעבָא ױזַא םּתס ןכַאז ןגעוו ןוא {ץלַא ןגעוו) ,רענייטש יד ןוא רעמייב

 רימ ףיוא ןגעלפ סָאװ ,ןגיוא ענַײמ רַאפ ןעמוקרָאפ ןגעלפ סָאװ ,ןליורג ןוא ןטייקכעלקערש

 ,םישוח עניַײמ רימ ןיא ןּפמעטרַאּפ ןוא ןגָאלשרעד וצ חוּכ ַא יז ןבָאה טַאהעג .ןלַאפנָא םיצולּפ

 ץלַא סָאד ךיא בָאה קיניזטסּוװַאב טשינ לַײװ ...דיירפ ךָאנ עקידנרַאג קידנעטש ןוא עכַאװ יד

 יד ,ןגָאלשרעד וצ טשינ רעמ ךָאנ טסַײג םעד רימ ןיא ידּכ ,רעדיל ענַײמ ןופ בור ןיא ןגיוושרַאפ

 ןּפַאכנָא ןַא ןוא גנוטער ַא ןכוז ןימ ַא ,ןפױלטנַא ןימ ַא ןעוועג ןענַײז רעדיל עניײמ ןופ טייהרעמ

 רימ ןיא ןרעטשינ ןוא ןטכַארטַאב ךיא געלפ גנּוװש-לקַאה ןדעי ךָאנ .ןעלקניוו-חבזמ יד רַאפ ךיז

 יז יַצ םירבא ח"מר ענַײמ ןּפַאטנָא געלפ ךיא ,ךָאנ ךיא ּבעל רעמָאט דיל ַא םּתס ןביײרש ךרוד

 ךיא בָאה ,ןלַאפעג רימ ףיוא זיא ןייטש ַא יו םעד ךָאנ לָאמ ןדעי ,ןליפ ןוא ָאד ןענַײז

 זדנוא ןופ רעוו ,טעװעטַארעג םיוק ךיז טָאה ,ןייטש רעד יצ ךיא ,זדנוא ןופ רעוו :ןפורעגסיוא

 זיא ןייטש רעד זַא רעכיז זיא ,טרעטעמשעצ טשינ זיא ןברַאש ןיַײמ ביוא ,ןרָאװעג קוזינ זיא

 יצ חומ ןַײמ ןיא ןַײז קדוב ךיא געלפ ששח םעד רעביא ןוא ,ביוטש ףיוא ןרָאװעג ןבירעצ

 רעמָאט ,ןכַאל ןוװּורּפ ךיוא געלפ ךיא ,רימ ןיא סע טּפַאלק יצ ץרַאה ןבעל טַײז ןיא ,רע טקנעד

 עקידנצנַאט יד טָא סױרַא ןענַײז -- טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,הלילח ןעסעגרַאפ ךיא בָאה

 זיא סָאװ שטנעמ ַא וצ ?ןכילגעג סע זיא סָאװ וצ !דיל ןופ ןלייט יד ןענַײז סָאד ,ךעלעבלעק

 יד זיולב ,טַאהעג טשינ רע טָאה געווסיוא ןייק ןוא ןשינעגנע יד ןשיוועצ ןרָאװעג טכַארבעג

 ,דיל סָאד רע טָאה ןבילקעגסיוא ןוא ...ןעגניז ןוא לוק ןַײז ןבייה יצ הׂשעמ ַא ןָאטנָא ךיז :הרירב

 .(אא1ש-אאזז 'זז ,ז"צרת תמדקה) "ןבעל סָאד

 ס'קיי ןיא דיחי םעד ןוא ללּכ םעד ןשיווצ דנובוצ ןגעוו עטגָאזעג רעהַא זיב סָאד ןופ הרוש עטשרעטנוא יד

 ענעגייא ענַײז טול --ןרעװ טכַארטַאב ןפַאש ס'ק.י ןעק ןָא קידנעטש ןופ זַא זיא ,ןברוח ןזיב ןפַאש

 ןלַאיצנעטסיזקע םעד ןופ טַאטלוזער סלַא דנַאטש וצ טמוק סָאװ גנוניישרעד עשיטקעלַאיד ַא יו -- רעטרעוו

 רַאפרעד זיא עיזעָאּפ ס'ק-י .סנַײז קלָאפ סָאד ןוא טעָאּפ רעד ,קיטַײצכַײלג ,ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו ןיא בצמ

 רעדעי רַאפ טנעמעלע-בָאגוצ רעקיגָאװ ַא זיא טקַאּפ רעד טָא ןוא ,דיחי ַא ןופ ןעגניז ַא זיולב יו רעמ

 ןופ טייקכעלקריוו רעשירָאטסיה רעד ןופ קעװַא ןײלַא ךיז טעוועטכיר סָאװ ןפַאש ןַײז ןופ עיצַאטערּפרעטניא

 ןקיטסיײג םעד .ןבעל דָיי ַא יו ליוו רע ןכלעוו ןיא טסקעטנָאק ןכעלטכישעג ןשירָאטסיהַאטעמ ַא וצ ,טַײצ ןַײז

 רעשיכ"נּת רעד ןיא ןשינעטַײװ יד ןופ ַײס טּפעשעג רע טָאה ,םעד רַאפ עיצַאריּפסניא יד ןוא חוּכ

 חרכהב זיא סָאװ דליב-טפנוקוצ ַא ןופ ַײס ןוא טבעלעג דנַאל ןַײז ןיא טָאה קלָאֿפ סָאד ןעוו טַײהנעגנַאגרַאפ

 ַא ןַארַאפ םעד ןיא זיא סע .טײהנעגנַאגרַאּפ רעבלעז רעד טימ ןוא דנַאל ןבלעז ןטימ טּפינקעג ןוא ןדנוברַאפ
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 רעלַאיצָאס ַא וצ ןבערטש ַא קיטַײצכַײלג ןוא טַײקכעלקריװ-תולג רעד ןגעק ןקינעּפשרעדיװ ןימ

 רָאנ טשינ ןבָאה עכלעוו ןעגנוגעװַאב-טנגוי עשיצולח יד ןופ עיצַאטנעירָא רעד וצ ןכילגעג ,שינערעקרעביא

 -ץרא ןיא ,ערעסעב ַא ,טפַאשלעזעג רעדנַא ןַא ןעיובפיוא קיטַײצכַײלג רָאנ תולג םעד ןזָאלרַאפ טלָאװעג

 .לארׂשי

 ,ןדִיי עשילױּפ רוד ןגנוי ןרַאפ געוו רענעּפָא רעקיצנייא רעד זיא לארׂשי-ץרא זַא שינעטנעקרעד יד
 ַײב ןרָאי יד ןופ גנַאג ןטימ רעקרַאטש ץלַא ןסקָאװעג זיא ,טפנוקוצ רעד ןיא םוטנדִיי ןשילױּפ ןרַאפ טסייה'ס

 רַאֿפ קורדסיוא רעטערקנָאק ַא .טלעטשענּפָא ןביוא ןיוש ךיז רימ ןבָאה ןּפַאטע יד ןופ עקינייא ףיוא ןוא .קיי

 -"ץולחה" רעד ןיא ווָאכָארָאב ןופ ןעמָאנ ןפיוא הרשכהיץוביק םעד ןוא .ק.י ןשיווצ ןעגנויצַאב יד ןענַײז ריא

 סױרַא .ק.י זיא 1936 רָאי ןיא ,ןרָאי רעקיסיַײרד יד ּבײהנָא ןרָאװעג טלעטשעגנַײא ןענַײז סָאװ --גנוגעװַאב

 יד קידנביול לקיטרַא ןשימעלָאּפ ַא טקורדענּפָא טָאה ןוא םיצולח יד ןופ גנוקידייטרַאֿפ ַא טימ ךעלטנפע

 דליב-טפנוקוצ ןופ רעריזילַאער יד ןעוועג יז ןענַײז םיא רַאפ .ןלױּפ ןיא ןעגנומענרעטנוא ערעייז ןוא םיצולח

 ןַאד זיא ווירב רענעּפָא ןַא .קרעוו ענַײז ןבירשעג ןוא רערעל ַא יו ןגיוצרעד טָאה רע טכיל סנעמעוו ןיא

 ךיז טָאה סָאװ ץנעדנעט רעד טימ טריזימעלָאּפ .קיי ּוװ ,טניַיה גנוטַײצגָאט רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג

 ַא ,ןרָאי רעקיסַײרד יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןיא ןליפ טזָאלעג

 יד יו םעד ךָאנ ןרָאי ןופ ךשמב תורשכה ןיא םיצולח ןטלַאהפיוא סָאד טקיריטירק טָאה רעכלעוו ןופ לייט

 ןַאד ןעמ טָאה טהנעטעג .עיצַארגימע רעשידִיי ַא רַאפ ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןענַײז לארׂשי-ץרא ןופ ןרעיוט

 סָאװ ןרָאי יד קידנענָאמרעד תורשכה יד ןיא םיצולח יד ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד ןגעק תונעט ענעדיײשרַאפ

 זיא תונעט יד ןיא .לג"דא ,תילכּת םוש ןייק ןָא ּפָא ןטרָאד ןציז עכלעוו עכעלטנגוי יד ךרוד ןריולרַאפ ןרעוו

 טָאטשנַא ,גנומענרעטנוא-םיצולח יד ןכַאמ וצ טשינ וצ ןוא ןייז וצ לישכמ גנערטשנָא ןַא קיטנָאק ןעוועג

 .ב ןופ ןעלקיטרַא עירעס ַא וצ רעפטנע ןַא זיא ווירב רענעּפָא ס'ק.י .הרצ-תע רתמא ןַא תעב ףליה וצ יז ןעמוק

 :.ק.י טרָאד טגָאז ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ *?.גנוניישרעד-הרשכה רעד ןגעק ןָאזשואי

 ןפיטרַאפ אקווד ךיז ןוא ,ווָאכָארָאב ןוא סקרַאמ-תרוּת ןיא ץעּפס ןייק ןַײז טשינ זומ עמ"
 ןופ ןעקנַאדעג יד ןוא רעצרעה יד ןקַיורמואַאב סָאװ ןעמעלבָארּפ עטריצילּפמָאק יד ןיא
 ַא ןטיַײצ עקידרעדיוװרעד עקיטנַײה יד טָא ןיא ןעניפעג וצ ידּכ ,טנגוי רעטסעב רעזדנוא
 ןיא ,טײקנזָאלעגּפָא ןוא טיײקמערָא ןופ געט יד טָא ןיא .הנחמ-םיצולח רעד ןיא המחנ עסיוועג
 עגנוי ענעי ןופ טכיל סָאד סױרַא טגָאלש -- גנוריטרעזעד ןוא טנגיל ןופ געט-והוּת יד טָא
 ןוא טפנוקוצ רערעסעב ַא ןיא ןביילג עכלעוו ,לַאטסירק יו ערעטיול ,םינושחנ עשיטסַאיזװטנע
 בוטש יד .ןייגסיוא ןופ ןעװעטַארּפָא ךיז ןכוז יז ...שפנ-תוריסמ ןוא טומ טימ ןגעקטנַא יז ןעייג
 ןַארַאפ טשינ זיא טכיזסיוא םוש ןייק .ןפָאה וצ סָאװ ףיוא ָאטשינ רעמ ןיוש זיא'ס ,סיוא טייג
 ייב תעב ,ןעוועג שאימ ןצנַאג ןיא יצ זַײװלײט ךיז ןבָאה עמַאמ-עטַאט .ןריטסיזקע וצ רעטיײװ
 סָאװ ,וניבר השמ ...רעדנּוװ ןָאטּפױא ןלעװ יז .לארׂשי-חצנ ןופ קנופ סָאד טילג רעדניק יד
 קיצרעפ ןטלַאהרַאֿפ יז טָאה ,ּפָאט-שיפ ןוא -שיילפ ןופ טלצרָאװעגסױא לארׂשייינב יד טָאה
 טשינ לארׂשייץרא ןַײק ןטַאקיפיטרעס ןייק יז רע טָאה ףוס םוצ ןוא ,רבדמדץוביק ַא ןיא רָאי
 ,"טגָאזעג זדנוא ףיוא טשינ" ,ןײלַא םיא רָאנ ,ןבעגעג ָאי יז רע טלָאװ ,םתסה ןמ .ןבעגעג
 .-ינב יד זַא ,ןָאזשואי דנַײרפ ,ריא טביולג יצ ...ןײלַא ךיז רַאּפ וליפַא טלעפעגסיוא יז ןבָאה
 ןלעטשרָאֿפ טשינ וליֿפַא ליוו ךיא ?םירצמ ןייק ,"םייהַא" ןייגקירוצ טפרַאדַאב ןבָאה לארׂשי
 טלַאה ,ןבעל ַײנ ַא ןגעוו הרוּת ַא ,הרוּת ַא טמוקַאב ןעמ זַא ...ןטכַארט ױזַא טנעק ריא זַא ךיז
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 ףוס ףוס זיא ,הרוּת ַא .ןַארַאפ טשינ רעמ זיא םירצמ ןַײק קירוצ געוו ןייק ...ריא טימ ךיז ןעמ

 טקעוורעד ,טסיוטש ,חוּכ טיג -- טנגייארַאפ ןעמ סָאװ הרוּת ַא .טַאקיפיטרעס ַא רַאפ רעכליב

 טימ זיא גונעג ,ןגָאז ריא טעוו רעמָאט ...לארׂשי-ץרא רַאפ ףמַאק ןטכערעג םוצ ,ףמַאק םוצ

 ןעוו ,גונעג ךיוא רעקינייוו וליּפַא ןוא רָאי ּבלַאה ַא ךיוא טַײז ןַײמ ןופ זיא ,הרשכה רָאי ןייא

 ןרַאפ ...ןטַאקיפיטרעס גונעג טַאהעג ןטלָאװ רימ ןעוו יצ ,עיצַארגימניא עיַײרפ ַא ןַארַאפ זיא'ס

 יִא רעבָא ,רעקינייוו ךָאנ וליּפַא ןוא רָאי ןבלַאה ַא ןופ הרשכה ַא גונעג ,טגָאזעג יו ,זיא דנַאל

 ןייק זיא הרשכה-ץוביק ןופ !קינייוו וצ ךיוא רָאי ףניפ-ריפ-יירד וליּפַא ןענעז --דנַאל םעד

 וצ סָאװ ָאטשינ זיא קיטישּפ ןיא ...?ןדנעוו ךיז יז ןלָאז ןיהּוװ ,ןַארַאפ טינ קירוצ ףיוא געוו

 ןוא שזדָאל ןיא ךיוא .עשרַאװ ןיא יצ ,וועקרָאזָא ןיא ,וװָאכעטסנעשט ַײב טשינ ךיוא יװ ,ןָאט

 ,שיערבעה ןוא שידִיי רַאפ טרָא עטסביל סָאד ...ןָאט וצ סָאװ ןַארַאפ טשינ זיא ןילבול ןיא

 -רוטלוק לסיב רעזדנוא ןעמ טלטרעצ עקַאט טרָאד ,הרשכהדץוביק ןיא זיא -- ךוב ןשידִיי ןרַאפ

 וצ האנה טייקכעלגעמ ַא ,תולד םעד ןטימ ןיא ,םירבח ענַײז רַאפ טפַאש ץוביק רעד ...תורצוא

 רעלק עמ ,ןעמ טנרעל ץוביק ןטסמערָא ןוא ןטסנעלק ןיא .ןבעל ןקיטסיײג ןכַײר ַא ןופ ןבָאה

 רעייז םייוו ךיא רעבָא ,טשינ רעטקָאד ןייק ןיב ךיא ...טצנַאט ןוא טגניז עמ ,טנעייל עמ ,ףיוא

 "...שיזיפ זדנוא ןקרַאטש סונעג רעקיטסַײג ןוא דיירפ זַא טוג

 הפוקּת ייגרעביא ןַא זיא סָאװ -- ָאטעג רעװעשרַאו ןיא ןפַאש ס'ק-י ןופ הפוקּת רעטרעפ רעד ןיא ,רוציק ַא
 ןשיצולח ןופ טעטױװיטקַא רעד ןיא ןוא ָאטעג ןופ עטכישעג רעד ןיא ַײס ןוא ןפַאש ןַײז ןיא ַײס

 זיא סָאד .ןעגנופַאש ס'קי ןופ לָאצ רעד ןיא ןוא טייקוויסנעטניא רעד ןיא הדירי ַא רָאפ טמוק --טנורגרעטנוא

 ןוא ןגעוו-קורדסיוא עַײנ ןַאד טכוז .ק.י סָאװ םעד רעביא --סיוא טזַײװ'ס ,טלַאהקירוצ ַא ןופ טַײצ ןימ ַא

 רערעקילױרג ץלַא רעקידנטַײב ךיז רעקירעיורט ַא ףיוא ןריגַאער ןוא םענַאב ןַײז רַאפ ןעמרָאפ עקיסַאּפ

 ןכירטש-רעטקַארַאכ יד ןופ ןָאפ ןפיוא ןרעוו טצַאשעגּפָא ןוא טכַארטַאב ףרַאד סעצָארּפ רעד טָא .טעטילַאער

 ןצרוק ןיא ןבָאה רימ יװ טול ,המחלמ רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא םענַאב-טלעוו ןיַײז ןיא ןוא ןפַאש ןַײז ןיא

 ןַײז ןופ תופוקּת עטשרע ַײרד יד שיטקַאפ ןענַײז ,עקַאט טקנוּפדנַאטש םעד ןופ .ןבַײרשַאב ןביוא טוװּורּפעג

 רעד רַאפ ןופ טייקיטעט ןוא ןפַאש ןַײז ןופ ךשמה ַא ,ץולחה-רורד ןיא טייקיטעט ןַײז ןוא עשרַאװ ןיא ןֿפַאש

 טַײז ןייא ןופ טלַאהטנַא ,הפוקּת-ייגרעביא ןַא --טגָאזעג יו --קידנעַײז ,הפוקּת עטרעפ יד ךיוא .המחלמ

 יז לפיוו ףיוא ,ןפַאש ןַײז ןיא טקנוּפרעק ַא טַײז רעטייווצ רעד ןופ זיא ןוא טעטַיוניטנָאק ןוֿפ ןטנעמעלע

 .געוו ןשירעפַאש ןקידרעטייװ ןַײז רַאפ גָאזנָא ןַא טלַאהטנַא

 ,"טלעק ןופ רעדיל") טײקכעלקריװָאטעג יד טבַײרשַאב ןוא .קיי רָאֿפ טצעז הפוקת רעטרעפ רעד ןיא

 ןַארַאפ ךיוא רעבָא ריא ןיא ןענַײז סע ,("רוּכזי" עמעָאּפ רעד ןופ לייט רעטייווצ רעד ןוא ,"סַאג ןיא טיצ ךימ"

 ןופ ןטנעמגַארפ יד טימ ןעמַאזוצ :עיצקַאער עשירַארעטיל ןַײז ןקיטלַאטשעג םיַיב םרָאֿפ רעד ןופ ןעגנורעדנע

 ךופש" -- דילנרָאצ ַא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,הפוקּת רעד ןופ ףוס םוצ .ק.י טביַײרש תומישר עשילַאקינָארכ

 טרעוו סָאװ ,גנוטכינרַאפ-ןסַאמ רעשידִיי ןופ טייקכעלקריוו רעטרעדנעעג ַא ףיוא טריגַאער רע ּוװ ,"ךתמח

 ןופ םוקנעמַאזוצ ַא ףיוא עדער ַא זיא ,הפוקּת רעד ןופ קרעוו ןבירשעג טצעל ס'ק:י .ןעמונַאב רערָאלק ץלַא

 םעד ןגעוו טַײקיסיװ סָאמ יד קידנכַײלגרַאפ .טכַאנ-רדס רעטשרע רעד תעב ָאטעג ןיא רערעל עשיערבעה

 ,ןקילַאיב ןגעוו לקיטרַא ס'ק-י ןיא ןוא עדער רעד ןיא ,טפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא ןטרַאװרעד ןֿפרַאד ןדִיי סָאװ

 ןשידִיי ןיא ןַאד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס טַײברעביא ןימ ַא רַאפ סָאװ ןפַײרגַאב ןעמ ןעק -- רעִירפ רָאי ייווצ ַא

 רעװעשרַאװ יד טרַאװרעד סָאװ לרוג ןטימ גנודניברַאֿפ ןיא טרפב .ק.י יַײב ןוא ללכב ןַײזטסּוװַאב-ָאטעג
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 ןיא ,הפוקּת רעטרעפ רעד ןופ רעטקַארַאכ-ייגרעביא רעד רָאלק טרעוו ךַײלגרַאפ ַאזַא ןופ ךיוא .ןדִיי-ָאטעג

 טשינ ךָאנ רעבָא טוט ןכעלגעמ ַא וצ ךיז ןטיירגוצ רעקיניזטסּוװַאב רעד .ק.י ַײב טנָאטַאב טרעוו סע רעכלעוו

 ןופ סביײלברעביא םוצ ** רערעהוצ ענַײז ןופ רעבירַא טייג טסיירט רעד רַאפ סערדַא רעד .ןרעכיז ןייק וצ

 ךָאנ ךיוא ?*,עּפָארייא רעטריּפוקָא רעד רעסיוא ןריטסיזקע רעטַײװ טעוו סָאװ טײקטײרּפשעצ ןַײז ןיא קלָאפ

 ןלעוו סָאװ יד ןטסיירט ךיוא טוט .ק.י -- רקיע רעד ןוא .עּפָאריײא ןיא ןדִיי יד ןופ גנוטָארסױא רעכעלגעמ רעד

 ןגעוו ,"טיוט רעזדנוא" .רעדירב רענליוו ערעייז יו געוו ןבלעז ןפיוא טוט םוצ ןייג (רשפא) עשיַאװ ןיא

 ןוא גנוקרַאטשרַאפ ןופ לַאוװק ַא ןיא םיא ַײב טלדנַאװרַאפ טרעוו ,רערעל עשיערבעה יד רַאפ טדער רע ןכלעוו

 ַא ןוא רעכַײר שיגַארט םיא טול זיא סָאװ לַאװק ַא ,עּפָארײא רעסיוא לארׂשי-תוצופת יד רַאפ טעֶטיִלַאטיװ

 .עּפָאריײא ןיא ץוביק ןשידִיי ןופ ץנעטסיזקע עשיזיפ עקידרעטַײװ ענעגייא יד יו רעמַאזקריװ ךס

 עשוריפב ןיא .ק.י סיוא ךיז טקירד ,1942 לירּפַא בייהנָא רערעל עשיערבעה יד רַאּפ עדער ןַײז ןיא

 וצ זיא טיוט םוצ ךיז ןטיירג סָאװ יד ןופ עבַאגפיוא יד זַא ריפסיוא םעד קידנכַאמ ,סעירָאגעטַאק עשירָאטסיה

 יד ןטיבעגרעביא .ק.י ַײב ךיז ןבָאה ןָא ןַאד ןופ .ּוװ טשינ ּווו סביײלברעביא ןשידִיי ןרַאפ ןבעל סָאד ןגָאזרַאפ

 ןשירַארעטיל ןַײז ןופ סעיצקנופ יד ךיוא ןוא ,טלעוו רענעגייא ןַײז ןיא ןוא קלָאפ ןופ ןבעל ןיא סעיצרָאּפָארּפ

 ןַײז ןופ ךשמ ןיא ןפָאלטנַא קיניזטסּוװַאב זיא רע רעכלעוו ןופ תוחילש רענעי טָא ןופ .ןטיבעג ךיז ןבָאה ןפַאש

 טוט ןטימ םינּפ-לא-םינּפ קידנעייטש .ןפױלטנַא וצ ןעוועג טינ טיײקכעלגעמ ןייק רעמ ןיוש זיא ,ןבעל ץנַאג

 ןוא -ןעקנַאדעג ןַײז ןיא ןעמוקעגרָאפ שינערעקרעביא ןַא זיא ,טיוט םענעגייא ןַײז ןופ ןוא קלָאפ ןַײז ןופ

 ןקידרעטַײװ ַא בילוצ ןוא ןעמָאנ ןיא טוט ןגעוו ןדער וצ טַײצ יד ןַאד ןעמוקעג זיא םיא רַאפ --טלעוו-ןליפעג

 ,1942 לירּפַא שרוח ןיא **.טיוט ןופ ןפױלטנַא ןקידנעטש ןַײז תעשב ןבעל ןגעוו ןעגניז וצ ןרעהפיוא ןוא ,ןבעל

 ַא יװ ןעמוקעגרָאפ זיא יז .עיצַאמרָאפסנַארט עקיטסַײג עקידנדײשטנַא יד ןעמוקעגרָאפ .קיי ַײב זיא

 םינמיס ןופ ןוא ללכב עינרעבוג-לַארענעג רעד ןיא ןדִיי ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ גנַאפנָא םעד ןופ טַאטלוזער

 רעד ןופ עטרעפ יד טלייטעצ סָאװ עטַאד-ץענערג יד .טרפב ,עשרַאו ןיא ןדִיי רַאפ הנּכס רעלַאער ַא רַאפ

 סע ןעוו ,1942 לירּפַא ןט18 ןפיוא ןט17 ןוֿפ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טכַאנ עקיטולב יד זיא ,הפוקּת רעטֿפניפ

 ןייא ןיא ןָאזרעּפ קיצפופ םורַא ןשטַײד יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד שיטַאמעטסיס לָאמ ןטשרע םוצ ןענַײז

 רעװעשרַאװ ןיא טנורגרעטנוא ןשיטילָאּפ םעד ןופ געוו ןפיוא טקנוּפרעק ַא טרעוו לירּפַא רעט18 רעד .טכַאנ

 רעד ןופ רעטקַארַאכ ןיא עיצַאמרָאפסנַארט ַא ךיוא ןעמוקעגרָאפ זיא עטַאד רעד ךָאנ ןוא ,ָאטעג

 עטַאד יד קידנעיײז ?.קרעוו ס'ק.י ךיוא טקורדעג ןַאד זיב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא עסערּפ רעשידרערעטנוא

 ןסורג ןזיב ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ָאטעג ןיא עילַאװכ-רָארעט רעטקרַאטשרַאֿפ ַא ןופ טקנוּפבײהנָא רעד

 ןבָאה סָאװ םישוריג יד טימ ןדנוברַאפ ךיוא ריא טנוררגעטנוא ןשידִיי םוצ ןזַײרק עטנעָאנ יד ןבָאה ,שוריג

 ַא זיא טכַאנ עקיטולב יד זַא ןַאד ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ זיא רַאפרעד .עינרעבוג-לַארענעג רעד ןיא ןעגנַאּפעגנָא

 פד ןדַיי רעװעשרַאװ יד ןופ שוריג ַא רַאפ ןַאלּפ ןטיירב ַא וצ המדקה

 :"לטיו סקניפ" ןיא .ק.י טלייצרעד ,געט-לירּפַא יד טָא קידנבַײרשַאב

 .עכעלקערש ןעוועג ,ןדִיי רעװעשרַאװ יד ,זדנוא רַאפ ןענַײז ב"שת רָאי ןופ געט-חסּפ יד"

 אנקמ געט יד ןענַײז טכענ יד ,ענלצנייא ןענעגרהרעד ןופ טכענ יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס
 ןופ ןענַײז יז .רעזַײה עשידִיי ןיא טּפַאלקעגנָא .ס.ס עשהיח יד ןבָאה טכַאנ עדעי .ןעוועג
 רע ,רעױמ ןופ ןקָאטש עלַא ףיוא טרעהעג רעבָא םיא טָאה עמ ,סױרַא ָאטיוא ןקידנרָאפ-ליטש
 ןרָאװעג ןענַײז ףיױה ןפיוא רענױװנַײא עלַא ןוא ,ףָאלש ןטספיט ןופ טקעוועגפיוא טָאה
 ןיא ,ףיוה ןיא ,ּפערט יד ףיוא ןרעוו ןסָאשרעד ןוא טּפעלשרַאֿפ טעװ זדנוא ןופ רעוו :ןגָארטעצ
 ,ןעגנַאגעגסױא ,טרעטשעצ זיא ןילבול ...!ןילבול !ב"שת רָאי ןופ געט-חסּפ יד ...?ןסיורד
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 ,עלהפוע ןַא זיב יורפ ַא ןופ ,סיורג זיב דניק ןופ טעגרהרעד ריא ןיא טָאה עמ .טקידנעעג

 ,ןָאפעלעט ןכרוד ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענַײז ןעגנַאלק יד .ךיוב רעייז ןיא רעדניק טימ סרעטומ

 --ןגָאזוצנָא ,ןריּפַאּפ עשִייוג טימ עשידִיי ךעלדיימ ,עשידִיי ,ןרָאװעג טקישעצ ןענַײז סרעפיול

 יז ןבָאה "םייוג" יד ,טסּוװעג רימ ןבָאה םיטרּפ עלַא !טסּוװעג רימ ןבָאה ץלַא ,זדנוא ייוו

 95 ,(163 יז) *...טכַארבעג
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 טיוט ןטימ םינּפ-לא-םינּפ ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא טיײברעביא רעד

 רעד ןיא טייקיטעט עקידנעײגנָא ןַאד זיב יד ןרָאװעג טרעטשעג טסנרע זיא 1942 לירּפַא ןט18 ןכָאנ

 קחצי טכוזעגמורַא טכַאנ רענעי ןיא ןבָאה ןשטַײד יד יו םעד ךָאנ ךַײלג ,34 ענלעיזד ףיוא ענומָאק רעשיצולח

 טכַאנ רענעי ךָאנ .גנוגעװַאב רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןעניקטעבול היבצ ןוא ןענַאמרעקוצ

 ןוא "רורד" סעבַאגסױא עשידָאירעּפ עקידרעִירפ יד טָאטשנַא ,ןבעגוצסױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא

 "תועידי" ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ ַא ,ןעניײשרעד וצ ןרעהפיוא טזומעג ןבָאה עכלעוו (שילױּפ) *שטשָאנלָאװ"

 ןוא ןשטַײד יד ןריקסַאמעד וצ ןעוועג זיא ליצ רעד .םוקמוא ןגעוו תועידי עצרוק טקורדעג טָאה סָאװ

 ,םיובנענעט יכדרמ "?.תוחטבה ערעייז וצ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ יורטוצ ןּפָארט ןדעי ןרעטעמשעצ

 ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא ,1942 ץרעמ ןיא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא רעכלעוו

 יד טימ ןפערט וצ ךיז ןעװעג זיא סעבַאגפיוא ענַײז ןופ ענייא ."תועידי" טַאלבנכָאװ ןוויטַאמרָאפניא

 סעיצַאמרָאפניא יד ןבַײלקפיונוצ ,עינרעבוג-לַארענעג רעד ןיא ןקע עלַא ןופ ןעמוק ןגעלפ סָאװ רעלדניברַאפ

 ,ןענַאמרעקוצ קחצי טױל !??."תועידי" ןיא ןכעלטנפערַאפ יז ןוא ,ןעגנוגלָאפרַאפ עשטַײד ןוא ןדִיי ןגעוו

 .ןרעוו טכעלטנפערַאפ טרָאד טגעלפ סָאװ עיצַאמרָאפניא יד ןקורדרעביא עסערּפ עשידרערעטנוא יד טגעלפ

 רעד ,"תבש-גנוע" ןשיװצ שױטסױא-עיצַאמרָאפניא ןימ ַא ןעוװעג ךיוא הפוקת רענעי ןיא זיא סע

 ,"תועידי" ןופ רעדילגטימ-עיצקַאדער יד ןוא ןעמולבלעגניר לאונמע ןופ טעדנירגעג וויכרַא רעשידרערעטנוא

 ןיא עירָאטסיה ןופ רערעל ַא ןעוועג ָאטעג ןיא זיא רעכלעוו ,יקסבווָאקטוג והילא ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד

 ןופ רעטעברַאטימ רעוויטקַא ןַא ךיוא ןעוועג קיטַײצכַײלג ןוא "רורד" ןופ עיזַאנמיג רעשידרערעטנוא רעד

 קחצי ןופ עקינייא ןעניַײז ,(ךערּפשעג ןכעלדנימ ַא ןיא) ןַאמרעקוצ קחצי טלייצרעד סע יװ ."תבש גנוע"

 .ןיקסווָאקטוג ןופ וויטַאיציניא רעד קנַאד ַא וויכרַא-"תבש-גנוע" םוצ ןעגנַאגרעד ןעגנופַאש סנָאסלענעצַאק

 ןיִא טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא גָאט וצ טנַײה זיב ךיז ןעניפעג עכלעוו ןעגנופַאש יד ןענַײז סָאד
 יד ךיוא יו ,"תועידי" ןיא ןעלקיטרַא-טייל טייהרעמ יד זַא ךיוא טקיטעטשַאב ןַאמרעקוצ קחצי .עשרַאװ

 ןשינעעשעג ןוא סעטַאד עשירָאטסיה ןענעכיײצַאב טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ "חולה ןמ םיפד" גנולייטּפָא

 ןופ ךשמב ןדִיי ןופ גנוטלַאה רעצלָאטש רעד רַאפ זמר ַא ןטלַאהטנַא רעדָא טרעוו ןשירעיצרעד ַא ןבָאה עכלעוו

 .םיובנענעט יכדרמ טריגַאדער ןוא ןבירשעג טָאה עיצקעס יד טָא --תורוד

 עיצַאזינַאגרָא-סֿפמַאק עשידִיי ַא ןלעטשוצפיוא טעטוויטקַא עשידרערעטנוא יד טָאה הפוקּת רעד ןיא

 -"ץולחה" ןוא -"רורד" רעד ןופ ןטעטירָאירּפ יד ןוא ןעמרָאפ ערענעסָאלשטנַא ןוא ערעטערקנָאק ןעמונעגנָא

 1941/40 רָאי ןופ ןטפירשטיײצ יד ןופ גנונילשרעד יד ןלעטשּפָא ןטימ ןעמַאזוצ .ןטיבעג ךיז ןבָאה גנוריפנָא

 טלעטשעגּפָא ןענַײז ,טרָא רעייז ףיוא "תועידי" טפירשנכָאװ ןוויטַאמרָאפניא ןופ עיצַאקילבוּפ רעד ןוא

 רעד ןופ ךשמב ,ןוא עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןופ ןטירטפיוא יד ,סיוא טעז סע יװ ,רעִירפ ךָאנ ןרָאװעג

 יד ןטַײב וצ ןעגנּוװצעג זיא טפַאשרעריפ רעשידרערעטנוא רעד ןוֿפ לייט ַא .טעברַא-רוטלוק יד ךיוא ,טַײצ

 ןפערט ךיז זומ ןָאסלענעצַאק קחצי ,סעּפורג ערעסערג ןיא ןפערט וצ ךיז רערעווש ץלַא טרעוו סע ,ןעגנוניױװ
 | | 101 .דוסב םירבח ענַײז טימ

 ןוֿפ קרעוו ריפ ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענַײז (1942 ילוי ןט22 ןזיב לירּפַא ןט18 ןופ) הפוקּת רעטפניפ רעד ןופ
 הּפוקּת רענעי ןוֿפ טייקכעלקריוו עקילױרג יד טבַײרשַאב ,"טכַאלעג טָאה דָיי רעד" ,ייז ןופ גנופַאש ןייא .קיי
 ערעדנַא יד .טייקכעלגעט-גָאט ַא ןרָאװעג זיא ןדִיי ןופ גנולדנַאהַאב עקידתוירזכא ןוא דרָאמ ןעוו ,ָאטעג ןיא
 ,"ריד ייוו" ,גנופַאש עטשרע יד .עשרַאװ ןיא ןבירשעג טָאה .ק.י סָאװ עטסקיטכיוו יד ןופ ןענַײז קרעװ ַײרד
 רעבָא ןוא רעדיוו טנעיילעגרָאֿפ טָאה .ק.י סָאװ דיל ַא זיא סָאד *"* .חסונ ןשיאיבנ ַא ןיא ןבירשעג הללק ַא זיא
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 ןכָאװ יד ןיא ךיוא ,ןטַאנָאמ ךשמב ךיז טימ ןגָארט טסקעט םעד טגעלפ רע .דניַײרפ ןוא עטנַאקַאב ענַײז רַאפ

 ןגעוו עמעָאּפ יד ןוא יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד :ןענַײז רעדיל ייווצ ערעדנַא יד .שוריג ןסיורג ןופ

 םַײב עטַאד יד טזַײװַאב סע יוו) שוריג ןסיורג ןרַאפ ךָאנ ןבַײרש ןבױהעגנָא טָאה רע עכלעוו ןיזדַאר ןופ יבר

 ס'ק.י ,טַײז ןייא ןופ ,עלַא ןעניַײז הפוקּת רעטפניפ רעד ןופ רעדיל יד .(די-בתּכ ןיא ו"ט עפָארטס רעד ןופ ףוס

 ענַײז וצ יז ןרעהעג טַײז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,קלָאפ ןשטַײד םוצ האנש ןוא ןרָאצ ןַײז רַאפ קורדסיוא ןַא

 יד וצ ןריגַאער ןשידִיי ןופ תוהמ םעד ןריזילַאנַא ןוא ןקירדסיוא םַײב ןעגנוכיירגרעד עשיטעָאּפ עטסקיטכיוו

 .ןעגנוטָארסױא-ןסַאמ עשטיַײד

 רעד וצ גנופַאש רעשיטעָאּפ רעד ןופ דנובוצ רעד ,ןטקַאפ עשירָאטסיה טימ ךיז טצינַאב .ק.י יו ןפוא רעד

 ענַיז ןוא ןיײזטסּוװַאב רעשירָאטסיה ןַײז טקיטלַאטשעג טרעוו סע יו םרָאפ יד ןוא ,ָאטעג ןיא טיײקכעלקריו

 תעב ןפַאש ןיַײז ןיא ןרעוו טריזילַאנַא ןפרַאד סָאװ ןטקעּפסַא עלַארטנעצ יד ןענַײז סָאד -- תוגׂשה עכעלקנַאדעג

 טָא ןיא .טייט ןרעכיז ןטימ םינּפ-לא-םינּפ עיצקַאער ס'ק-י זיא סָאװ ןייטשרַאפ וצ ידּכ ,הפוקּת רעטפניפ רעד

 ןשינעעשעג יד וצ עיצקַאער ןַײז ףרַאד ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןפַאש ןוא ןבעל ןַײז ןופ הפוקּת רעטפניפ רעד

 ןעמַאר יד ןיא ,טייקוויסנעטניא ןופ הניחב רעטירד רעד ןיא ןריגַאער ַא יו ןרעוו טצַאשעגּפָא ,טַײצ ןַײז ןופ

 רעלופ רעד ןופ עיצַאלימיסַא רעד טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ -- סעצָארּפ-טייקיסיו ןקידנעלקיװטנַא ךיז ַא ןופ

 ךיז טרעהעג ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי :עּפָארײא ןיא ןדִיי יד טימ ךעלטנגייא טעשעג סָאוװ םעד ןגעוו העידי

 רעד תניחבב ,טעברַא-רוטלוק טימ ןוא ,רעיודסיוא ןקיטסַײג ןקידתונשקע ןַא טימ זיולב ןָא טשינ רעמ ןיוש

 טױט ןכעלגעמ ַא וצ גנוטיירגוצ ןימ ַא ךיוא ןַײז וצ ףיוא טרעה ןפַאש ןייז .םעז רובעי דע --ּפָא טרַאװ סָאװ

 ןוא טעָאּפ ןשיווצ עיצַאטנָארפנָאק רעטקרעריד ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ סע רָאנ ,(הפוקּת רעטרעפ רעד ןיא יוו)

 הפוקת רעד ןיא .רעמ ךעלגעמ טשינ ןפיולטנַא ןייק זיא'ס רעכלעוו ןופ ,ללּכ ןצנַאג ַא ןופ ,טוט ןרעכיז םעד

 טפיולטנַא .ק.י ןוא ,עיסימ ַא ןופ גנוליפרעד יד ןרעוו זומ ןבַײרש סָאד ,רעטקעריד ַא רעדָאפסױרַא רעד זיא

 .טבַײרש רע ,רעמ טשינ ןיוש

 טעברַא-רוטלוק רעכעלגעטיגָאט רעד ןיא ַײס ,.קי ַײב טדנעװעגנָא וויטקַא ןרעוו סָאװ תוחוּכ עקיטסיַײג יד

 ןוא ןעגנופַאש םינימ ענעדיײשרַאפ ןיא -- ןזיוװַאב ןבָאה רימ יו -- קורדסיוא םוצ ןעמוק ,ןפַאש ןיַיז ןיא ַײס ןוא

 סרעבַײרש ןופ סױרַא טלַאװק טײקיטרַאנדײשרַאפ יד טָא .רעדנוזַאב הפוקּת רעדעי ןיא ,ןטייקיטעט

 ןופ תוגרדמ ענעדיישרַאפ ַײרד םיא ןיא ןקעוורעד סָאװ סעיצַאוטיס ןיא שרעדנַא ןריגַאער וצ שינעפרעדַאב

 יײרד טימ םּכסה ןיא ,(טנכערעגנַײרַא ןיילַא םיא) ןדִיי רַאפ טוט ןופ טייקידתושממ רעד ןגעוו טייקיסיוו

 סע רעכלעוו ןיא הפוקּת רעטרעפ רעד ךָאנ .םוקמוא ןופ טַײטַאב ןתמא ןגעוו סעידַאטס-העידי ענעדיײשרַאּפ

 ןיא -- תודע רימ ןענַײז ,ןפַאש ס'ק-י ןופ טייקוויסנעטניא ןוא תומּכ ןיא הדירי ַא ,ןײמעגלַא ןיא ,רָאפ טמוק

 ןעגנוצענערנּפָא עשירעלטסניק עקידרעירפ ןפַאש ןַײז ןיא ןסירעגפיוא ןרעוו סע יו -- הפוקּת רעטפניפ רעד

 טּפעש ןוא ןעגנוכיירגרעד עקידרעירפ ענעגייא ענַײז רעביא .ק.י ךיז טבייהרעד ןַאד .ןטלַאהּפָא עקיטסַײג ןוא

 ןוא סעמעט סנעמעוו קרעוו עשיטעָאּפ עלופסקורדנַײא טייקכעלרעניא ןַַײז ןופ ןשינעגרָאברַאֿפ יד ןופ סױרַא

 רַאפ ןעגנערבוצסיורַא טשינ ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמב טערַאטסעג ךיז ןוא ןגרָאברַאפ טָאה רע ןעגנורילומרָאפ

 םעד ןופ בָאה'כ סָאװ ךַײא זיא לו" :רעִירפ רָאי ףניפ טגָאז ןײלַא רע יו ,ןּפַאש ןַײז ןיא טייקכעלטנפע רעד

 .ס6א1זז יז ,ז"צרת תמדקה :ןיא ,טסקעט ןשייערבעה םעד עז) "טכַאמעג טשינ סעווַארטָאּפ ןייק ץלַא
 ץלַא .ק.י טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןבעל ןיַײז ןופ ןרָאי עגנַאל ךשמב זַא סיוא טזַײװ סע

 דליב-טפנוקוצ ַא ןופ ןעמָאנ ןיא ,םענַאבטלעוװ ןַײז ןופ ןינב םעד ןופ ןקידנעסױרַא ןקיטליגדנע םעד טגײלעגּפָא

 םולח ַאזַא ןופ עיצַאזילַאער יד קידנעַײז ,ןבעל םענעגייא ןַײז ןריזינַאגרָא וצ טפָאהעג טָאה רע ןכלעוו טול

 טקנוּפדנַאטש ןקיטסַײג ןופ .לארׂשי-ץרא ןייק עטנעָאנ ענַײז ןוא ןײלַא ךיז שיזיפ ןריפרעבירַא ןטימ ןדנוברַאפ
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 ןַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ,ץנעטסיזקע רעקיטפנוקוצ רעשידִיי רעד ףיוא קוק ןַײז ןופ עיצַאדילָאסנָאק יד זיא

 .לארׂשי-ץרא ןיא תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא הביבס-רוטלוק ןוא רעלַאיצָאס רעשזדָאל ןַײז ןופ טייברעביא

 רע טָאה טייקכעלקריוו ןייא ןופ :ללח ןקיטסיַײג ןימ ַא ןיא שזדָאל ןיא טבעלעג רע טָאה ןיז ןסיוועג ַא ןיא

 םוטנדִיי ןשילױוּפ ןופ טייקכעלקריוו עזָאלטכיזסיוא יד זיא סָאד -- רעמ סָאװ ןרעטַײוװרעד וצ יז טבערטשעג

 רע זיא -לארׂשי-ץרא וצ -טייקכעלקריוו רערעדנַא רעד וצ ןוא ,ןבעל ןשידִיי ןלופ ןקיטפנוקוצ ַא רַאפ

 .ןעגנַאגרעד טשינ ץלַא ךָאנ שממ-לעוּפב

 ןַײז עירכמ ןוא ןסילשטנַא וצ ךיז .ק.י ןעגנּוווצעג טָאה ,טיוט ןרעכיז ןופ קילבנָא ןרַאפ ןיילַא ןייטש סָאד

 ןַײז ןיא ןטקנוּפ עטקיטַײצעג טשינ ענעי עלַא (ןופ גנורילומרָאפ ןוא) וצ גנוָיצַאב ןַײז ןגעוו לָאמ ןייא טימ

 ןרעוװ טרעפטנערַאפ טפרַאדעג ןבָאה ייז ןשיוװצ ;דײשַאב טרעדָאפעג םיא ןופ ןבָאה עכלעוו ,םענַאב-טלעוו

 ןַאד !??.טרפב ,טיוט ןטימ םינּפ-לא-םינּפ ןבעל ַא ןופ גנוניזַאב רעד ןגעוו ןוא ללכב ןבעל ןופ ןיז ןגעוו ןגַארפ

 ןַא ןופ לייט ַא ןיַײז וצ ףיוא טרעה ןביַײרש ןַײז .ןײלַא ךיז רעבירַא טגַײטש רע ןוא ןפַאש ןַײז ךיז טבייהרעד

 ןפַאש ןַײז ,טפנוקוצ רערעדנַא ןַא ףױא קידנפָאה ,רעיודסיוא ןשידִיי רַאפ גנערטשנָא םענײמעגלַא

 .רעפטנעּפָא ןשירעפמעק ןוא ןצלָאטש ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ

 יד סע ןענַײז יז לַײװ ,ןרָאצ ןשיאיבנ ןקידרעַײפ ַא טימ .ק.י ייב ןטלָאשרַאפ ןשטַײד יד ןרעוו ,טַײז ןייא ןופ

 רעד ףיוא קירוצ ּפָארַא ןעגנערב ייז לַײװ ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןוא טָאג ןשיװצ דנוב ןופ רערעטשעצ

 טנָאמרעד טרעוו ןיק ןוא קלָאפ ןשטיַײד ןשיווצ ךַײלגרַאפ רעד .ןטייקכעלקריוו-לובמה-רוד ןוא -ןיק טלעוו

 ַײס ןוא רבחמ ןופ רעטרעוו עשוריפב יד ףיוא יַיס דיל ןיא טיובעג טרעו ךיַײלגרַאפ רעד ."ריד ייוו" דיל ןיא

 רוטַארעטיל-הדגא רעד ןיא טנָאמרעד ןרעװ עכלעוו טלַאטשעג-ןיק רעד רַאפ ןטנעמעלע עקידתופתושב ףיוא

 -םיחצור עדליוו ַא ,סניק הנחמ ַא ,טפיול ריא" :דיל ןופ 24 'מונ עפָארטס רעד ןיא טבַײרש .ק.י .דיל ןיא ןוא

 ,ןעגנובַײרשַאב יד .27 ,25 'מונ סעפָארטס יד ןיא תונדחּפ ערטיכ עשטייד יד ךיוא טבַײרשַאב רע ,"עדרָאה

 ןענַײז ,(29 ,28 סעּפָארטס עז) ןעקנירט ייז סָאװ טולב קידלושמוא ןעקנירט ןופ ןינע ןטימ ןעמַאזוצ

 עשירַאדנעגעל יד ןופ טסקעטנָאק ןיא ךיוא טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ןעגנוריפפיוא ןוא ןכירטש-רעטקַארַאכ

 רעד ףיוא קירוצ טייקכעלקריוו-ןיק יד ןעגנערבקירוצ םעד ןיא '"*.ןעניק טימ גנודניברַאפ ןיא ןטסקעט-הדגא

 וצ גנַארד ַא סיוא ןוא הביס םוש ןייק ןָא ,קלָאפ קידלושמוא ןַא ןגעק טַאטנעטַא ןַא רָאנ טשינ טקעטש טלעוו
 ףיוא טַאטנעטַא רעכעלדנעשַא ךיוא םעד ןיא זיא ןַארַאּפ רָאנ ,ןיילַא ןָאט סטכעלש ןופ טסנוק יד ןריציטקַארּפ
 ןבירשַאב טייהשטנעמ רעצנַאג רעד טימ טָאג וצ גנוָיצַאב יד ךיוא טרעוו ך"נּת ןיא .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד
 ןיא קידצ ַא זיא רע לַײװ ,לובמ ןכָאנ םיא טימ דנוב םעד ןַײז וצ םייקמ ןחֹנ וצ טגָאז טָאג .דנוב רעקילייה ַא יו
 םיא ןוא תווצמ סטָאג ןטיהוצּפָא ,חֹנ ינב יד ,רעדניקנשטנעמ יד ךיז ןטכילפרַאפ טַײז רעייז ןופ ןוא ,רוד ןַַײז
 סָאד טניימ רַאפרעד .רעטַײװ ןוא 8 ,'ט קרפ ,טרָאד ,ךַײלגרַאפ ןוא 18 ,'ו קרפ ,תישארב רפס ןיא עז ,ןעניד
 יו טול לַײװ ,גנונעדרָא-טלעוו ןופ גנורעטשעצ ַא ,ןשטַײד יד ךרוד טלעוו רעד ףיוא ןעניק ןעגנערבקירוצ
 טיובעג ,שטנעמ ןטימ גנויצַאב ַא לובמ ןכָאנ טלעטשעגניַײא םלוע-ארוב רעד טָאה ך"נּת ןיא ןבירשַאב טרעוו'ס
 םלועה-רדס םעיײנ םעד ןכַאמ וצ טשינ וצ ןעָארדַאב ייז ןוא ןשטַײד יד ןעמוקעג ןעניַײז .טײקיטַײזנגעק ףיוא
 .דנוב םעד ןכעוושרַאפ ןוא

 ןוא ,שטנעמ ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא רָאנ טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא רָאנ טשינ ,םיחצור יד .ק.י טלישרַאפ רַאפרעד
 ןעמוקעגמוא ןענַײז סָאװ יד ןופ ןעוועג זיא ןיק ךיוא" זַא טלייצרעד סָאװ הדגא יד ,רשפא ,טכַא ןיא קידנבָאה
 םענרעדָאמ םעד ןופ ןדניוושרַאֿפ ןכָאנ ןלעטשנַײא ךיז טעװ סָאװ טלעוו יד .ק.י טבַײרשַאב !?*,"לובמ ןתעב

 זיא הללק יד '"".לובמ ןכָאנ ךַאלפדרע ןופ גנוַײנַאב ַא ןעוועג טלָאװ יז יו ,(קלָאפ עשטיַײד סָאד) ןיק !
 םלוע-ארוב ןשיווצ דנוב ןופ רערעטשעצ ַא רָאנ טשינ טעז רע ןעמעוו ןיא קלָאפ ןשטַײד ןצנַאג םוצ טעדנעוועג
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 קלָאפ םעד ןוא טָאג ןשיווצ סָאװ דנוב ןופ רעָארדַאב ַא -- רקיעב רשפא ןוא ךיוא רָאנ ,טייהשטנעמ רעד ןוא

 רעד ןיא .ק.י טרילומרָאפ ,רעָארדַאב םעד רעפטנע ןיַײז טימ ןעמַאזוצ ,רעדרעמ יד ףיוא קוק םעד טָא .לארׂשי

 עטעגרהרעד ,טינ ןדַיי ןברַאטש סע :סייוו ,סייוו" :רעטרעוו יד טימ ,"ריד ייוו" דיל ןופ 5 'מונ עפָארטס

 ןעק ןעמ .קלָאפרעדרעמ ,סייוו /...סָאװרַאפ ַא ןָא טכַארבעגמוא טינ קלָאפ ַא טרעוו'ס ןוא /טסיזמוא

 "!סָאש רעטצעל ןַײד זיא סע ...סיוא רימ ץרַאה ןיא סיש !סיש/ -- ןטסיװרַאפ טינ סמילשורי

 ךעלנע ױזַא ,ךַאלפדרע ןרעביא ןופ ןרעוו וצ ןענורטנַא לובמה-רוד-ינב יד טּפשמרַאפ טָאה ה"בקה יו ךַײלג

 ביוטש ףיוא דלַאב ךיַײא דליו םערוטש ַא לָאז ןוא טרעה" :רעטרעװ יד טימ דיל-הללק ןַײז .ק.י טקידנע

 ךַײא ןופ שינעכעדעג ןייק טינ לָאז סע / --דניק ןוא בַײװ טימ ךיַײא תוירבדמ ןיא ןגָארטרַאפ /ןבַײרעצ

 .ק.י טבַײרשַאב ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ ."ן!טניװ ןיא ייווורַאפ ,טקעמענּפָא רעוו ,זייב םולח ָא /!ןביײלברַאפ

 ַײב ןענַאטשרַאפ טרעוו יז יװ הרובג רעד ןופ ּפָא טדייש רע עכלעוו הרובג עשידִיי יד הפוקּת רעטפניפ רעד ןיא

 .ןופ ּפָא ריא טלייט סָאװ טייקרעדנוזַאב ַא טימ הרובג ַא יו ריא קידנבייהרעד ןוא קידנביול ,רעקלעפ ערעדנַא

 .טעגרהעג טרעוו ןוא ןטיוט וצ דרעווש ןיַײז טבייה סָאװ םעד ןופ הרובג רעד

 טימ יד ןופ סעירָאגעטַאק ערעדנַא ןיא הרובג רעשידִיי ןגעוו טביַײרש ןוא טקנעד ןָאסלענעצַאק קחצי

 םוי" יו ןקורדסיוא טימ ךיז ןצונַאב רימ תעב תונברקייצַאנ יד ןבַײרשַאב וצ טניווועגוצ ןענַײז רימ עכלעוו

 דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ןשיווצ גנודניברַאפ ַא ךעלסילשסיוא ןענָאטַאב סָאװ ,ערעדנַא יצ ,"הרובגהו האושה

 תוגרדמ ענעדיײשרַאפ טימ ןָאט וצ סָאװ טשינרָאג הרובג עשידִיי טָאה .ק.י רַאֿפ .הרובג ןוא ןשטַײד יד ןגעק

 ןַא הרובג עשידִיי זיא םיא רַאפ .םלועה-תומוא יד ַײב ןעמונעגנָא זיא סע יו ,ףמַאק ןתעב טײקטגַאװעג ןופ

 "יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד" רעדיל עניַײז ןיא טלדנַאהַאב טיירב טרעוו ןינע רעד טָא .תוהמ רעדנַא

 ןוא -"רורד" רעד ןיא תעב ,טדיישעצ געוו רעקידתופתושב רעד ךיז טָאה ָאד ."רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" ןוא

 המלש ןגעוו דיל סָאד .ק.י טביַײרש ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ַא ןלעטש וצ ךיז ןעמ טיירג גנוגעווַאב-"ץולחה"

 .קידנצנַאט ןוא קידנעגניז ,הרובג טימ ןעגנַאגעג טױט םוצ זיא סָאװ יקסווָאכילעשז

 ןכלעוו וצ ,קָאלב רעשיטסישַאפיטנַא רעד ןענַאטשעגפיוא ָאטעג ןיא זיא הפוקּת רעטפניפ רעד ןיא

 .(םיובנענעט יכדרמ ןוא ןַאמרעקוצ קחצי) "ץולחה" ןוא "רורד" ןופ רעייטשרָאפ ךיוא ןענַאטשעגוצ ןענַײז'ס

 ןוא ,ָאטעג ןיא וויטקַא טפַאשרעּפרעק עשיטילָאּפ עשידרערעטנוא יד ןיוש טרעוו 1942 יַאמ/לירּפַא ןופ ךשמב

 -ץולחה-רורד רעד ןופ םירבח ןָא בײהנָא ןוֿפ ךיז ןעניפעג רעדילגטימ עטסוויטקַא ןוא ןרָאטַאיציניא יד ןשיווצ

 ידּכ טירט עטשרע ענַײז טלעטשעג טָאה טנורגרעטנוא רעשיצולח רעד ןעוו טַײצ ַא ןיא אקווד !"".גנוגעװַאב

 ןעוועג זיא לַאעדיא רעד ןוא ןעוועג טשינ זיא רעוועג ןייק ןעוו ,דנַאטשּפױא ןטנפָאװַאב ַא ןריזינַאגרָא וצ

 ,ןדִיי ןופ גנוטכינרַאפ-ןסַאמ רעד רַאפ ןלָאצַאב רעיַײט ןלעוו ןשטיַיד יד רעדייא טשינ רעבָא ןברַאטש קידובּכב

 ידּכ קיטיינ ןעוועג עציטש עקיטסיײג ןוא טרָאװ-סגנוקיטומרעד רעדעי זיא לָאמ ןייק יו רעמ ןעוו טַײצ ַא ןיא

 ןיא ןוא רעוועג ןופ חוּכ ןיא רעפמעק יד ןופ ןביולג םעד ןוא טסיײג-המחלמ םעד ןקעוופיוא ןוא ןקיטומרעד

 טביַײרש ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי טמוק ןַאד אקווד --טנַאה ןיא רעוועג טימ טוט ַא ןוֿפ טרעװ ןוא ןיז ןטסכעה

 ןשיצולח םעד ןופ הרובג רעשירעפמעק רעד טימ טָאה סָאװ ,ןיקסווָאכילעשז המלש רַאפ גנַאזעגביול ַא

 ןָאט ןופ ךַײװּפָא רעטרַאוורעדמוא ןוא רעטלוב ַא ןעוועג ָאד זיא סע .ןָאט וצ טַאהעג טשינרָאג טנורגרעטנוא

 .רעִירפ טיײצ רעצרוק ַא טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ "ריד ייוו" דיל ןיא גנולעטש רעקיטסַײג רעד ןופ ןוא

 ןענַײז עכלעוו ,ןיזדַאר ןופ יבר ןגעוו דיל ןוֿפ םיקרּפ עטשרע יד ןיא רעמ ךָאנ ךיז טקרַאטשרַאֿפ ץעדנעט יד טָא

 ןופ ףוס ןזיב קלָאּפ ןשטַײד ןצנַאג םעד טלישרַאֿפ .ק.י יו םעד ךָאנ .שוריג ןסיורג ןרַאֿפ ןרָאװעג ןבירשעג ךיוא

 טשינ טרעדָאפ ןוא ןשטיײד יד ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז קרעוװ עקידרעטעּפש ענַײז ןיא טשינ רע טֿפור ,תורוד יד

 טױט םוצ ןעייג סָאװ יד וצ גנַאזעגבױל ַא רע טבַײרש םעד טָאטשנַא ,רעדירב ענַײז ןוֿפ טוט ןרַאּפ המקנ ןייק
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 ןופ תווצמ יד םייקמ זיא סָאװ םעד וצ יצ ,יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל ןיא יו ,עקידנצנַאט ןוא עכעליירפ

 .לארׂשי-רבק וצ ןדִיי עטיוט ןעגנערב ןוא םייובש-ןוידּפ

 .ק.י טָאה ,טנעה עשטיַיד ןיא טיוט ןטימ שטנעמ ןשידִיי ןופ טסעמרַאפ םעד לָאמ ןטשרע םוצ קידנבַײרשַאב

 רעשידִיי ןופ תוהמ םעד ןלעטשרָאפ וצ ןעגנולדנַאה עדייב יד ןופ רעכלעוו ךרוד --ןביילקסיוא טפרַאדַאב

 .לעטשנַײא ןלענָאיצידַארט םעד ,םשה-שודיק ןגעוו ןביַײרש ןבילקעגסיוא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי .הרובג

 .ןפַאש ןשירַארעטיל ןַײז ןיא געוו םעד ןבילקעגסיוא קיניזטסּוװַאב טָאה .ק.י זַא ,זיא הרעשה רעזדנוא

 רע ,ןביירש וצ סָאװ ןגעוו ןוא ױזַא יו טייקכעלגעמ רעדנַא ןַא טַאהעג ךָאד רע טָאה ,טכַארטַאב שירָאטסיה

 ַא" דיל ןַײז ןיא לשמל ,ןָאטעג סע טָאה רעוועקצוס .א יו דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב םוצ ןפור טנעקעג טָאה

 ןקיטפנוקוצ ַא וצ ןעגנוטיירגוצ יד טימ ךעלגעטיגָאט טבעלעג טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי ."ןזַײא סָאד ןָאט םענ

 יד ןרָאװעג רעטעּפש ןענַײז עכלעוו טנורגרעטנוא ןופ רעריפ יד וצ טנעָאנ ןעוועג זיא רע ,ףמַאק ןטנּפָאװַאב

 ןיא קורדסיוא ןייק ןבעגעג טשינ טרָאפ רע טָאה ךָאד ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ רעדנירג

 טשינ םעד ןגעוו טָאה רע --רעמ ךָאנ .טייקכעלקריוו רעיײנ רעד טָא רַאפ ,הפוקּת רעטפניפ רעד ןופ ןפַאש ןַײז

 ןיא לגנַאמ רעביא טשינ זַא ,סיוא טעז סע .רעטעביז רעד ןיא יצ רעטסקעז רעד ןיא ,רעטעּפש וליפַא ןבירשעג

 ןוא קוק םענײמעגלַא ןַא בילוצ אקווד רָאנ ,טלדנַאהעג ױזַא רע טָאה ןסיוומוא סיוא ןוא עיצַאמרָאפניא

 ןיא טפַאהרעױד ןוא קיטרַאנגיײא זיא טקנוּפדנַאטש ןַײז ןופ סָאװ סָאד ןבײהוצסױרַא ץנעדנעט רערָאלק

 סיבר םעד טנָאמרעד טשינ .ק.י טָאה ,ןיזדַאר ןופ יבר ןגעוו שוריג ןסיורג ןרַאפ קידנביירש :הרובג רעשידִיי

 ןופ ןביײרש סָאד קידנצעזרָאפ .רעוועג טימ ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןוא דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא ףור ןשירָאטסיה

 ריא ןופ דרעווש ַא ןגיוצעג ךָאד טלָאוו רע" :זמר ַא טימ זיולב סע רע טנָאמרעד ,שוריג ןכָאנ ,עמעָאּפ רעד

 וסא"טלָאצַאב ןשטיַיד יד ,םיעשר יד טלָאצַאב /טלָאוו רע יז טרַאװרעד ןוא ,ָאד שינעטלעהַאב ןיא /,דייש

 .(ש"י --ןכָארטשעגרעטנוא רימ ןופ)

 ַא ףיוא ןפַאש ןַײז טכיר .ק.י זַא טליפרעד טַײצ רענעי ןיא טָאה טנורגרעטנוא רעשירעפמעק רעשידִיי רעד

 רעטמיטשַאב ַא ןיא ןענַאטשעג ,טייצ רענעי ןיא ,זיא עכלעוו טייקכעלקריוו ַא סיוא טקירד סָאװ געוו

 ,טייצ רענעי ןיא ץולחה-רורד ןגעוו תונורכז יד ןיא סע ןקרעמַאב רימ .סעיצַאריּפסַא-טנורג ערעייז וצ הריּתס

 רע טָאה שינעעשעג רעד ןופ טנורג ןפיוא ...יקסווָאכילעשז המלש דיל ןייז" :המחלמ רעד ךָאנ ענעבירשעג

 רַאפ רעמ טקידיײרּפ רע זַא טכַאדעג ךיז טָאה זדנוא .טריטוקסיד םיא טימ ןבָאה רימ .עדַאלַאב ןַײז ןבירשעגנָא

 יד ןופ טַאטלוזער ַא רעמ םּתסחןמ ןעוועג זיא "תוקלחמ" יד טָא ??."דנַאטשפיוא ןַא רַאפ יו םשה-שודיק

 ןבָאה רעדילגטימ-"ץולחה" יד ךיוא ;םידדצ עדייב ןשיווצ תועד-יקוליח עשיטקַאפ ןופ יו ,ןדנַאטשמוא-טַײצ
 יד ןַײז טפנוקוצ רעד ןיא טעװ סָאװ טייקכעלגעמ ַא זיא טנַאה ןיא רעוועג טימ טוט רעד זַא ןעזעג רָאלק
 .עקינייװ ןופ עיגעלווירּפ

 .ק.י ןשיווצ ןעגנוָיצַאב עטנעָאנ רָאג יד ןופ טסקעטנָאק ןיא ןרעוו טצַאשעגּפָא ףרַאד תקולחמ-ומּכ יד טָא
 ןעוועג טכַארטַאב .ק.י זיא ץולחה-רורד ןיא .גַײװצּפָא-ץולחה-רורד ריא ןיא גנוגעווַאב-טנורגרעטנוא רעד ןוא
 םעד ןוא םירוסי יד ןפוא ןטסקיטפערק ןוא ןטסנגיױהרעד םעד ףיוא סיוא טקירד סָאװ רעבַײרש ַא יו
 גנוגעװַאב יד טָאה טַײז רעטייווצ רעד ןופ .טּפַאשרעהייצַאנ רעד רעטנוא קלָאּפ ןצנַאג ןופ רעיודסיוא
 קורדסיוא םוצ ןעגנערב ןפַאש ןַײז ןיא טעװ סָאװ רעביײרש םעד ךיוא םיא ןיא ןעז וצ טבערטשעג ךעלריטַאנ
 יד טיול ,תורוד עקידנעמוק יד רַאֿפ ,וטפיוא ןקיטרַאנגייא ןַא עטכישעג רעד ןיא ןזָאלוצרעביא גנובערטש ריא
 םעד ןופ טַאטלוזער ַא יו --טנגייארַאפ טָאה יז סָאװ רעקלעפ יד ַײב חרובג ןופ סעירעטירק ענעמונעגנָא
 עשידִיי עלענָאיצידַארט טױל אקווד טשינ ןוא --רעדילגטימ עריא ןופ םענַאבטלעװ ןטריזירַאלוקעס
 רעיונעג ריא קיטכיוו טשינ זיא'ס ןוא ,עיסוקסיד רענעמוקעגרָאפ רעד ןופ טקַאפ םצע ןיא ,ָאד .סעירעטירק
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 -ערַאלוקעס ןוא עקיטסַײג יד ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב זיא ,טלַאהניא

 ןטנעמעלע ךעלדנעטשרַאּפ טלַאהטנַא סָאװ עיגָאלָאעדיא רעשיטסינויצ רעד ןופ תודוסי ערענָאיצולָאװער

 עכלעוו םוטנדִיי-הכלה םעד ןופ תודוסי יד ןוא ,םענַאב טלעוו ןלענָאיצידַארט ןשידִיי םעד דמערפ ןענַײז סָאװ

 ,השודק ןופ תוריפס ןיא (טיױט ןוא) ןבעל עשידִיי סָאד ןקיטלַאטשעג

 ןַא ןקורד םוצ טיירגעג "ץולחה" ןוא "רורד" ןוֿפ רעדילגטימ ןבָאה שוריג ןסיורג ןרַאֿפ טַײצ עצרוק ַא

 ןבָאה עבַאגסױא רעד ןיא .ןפורעג יז ןבָאה ייז יו ,"רעדיל ןרָאצ" סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ עבַאגסױא

 ,"ריד ייוו" ,"טכַאלעג טָאה דיי רעד" רעדיל יד ךיוא ,סיוא טעז סע יװ ,ערעדנַא ןשיווצ ןַײרַא טפרַאדַאב

 המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג ןענופעג ןענַײז רעדיל יד ןופ ןדי-בתּכ יד ."יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד"
 ,1942 ילוי ןט20 םעד ןבָארגַאב טָאה םיובנענעט יכדרמ סָאװ וויכרַא-ץולחה-רורד ןופ ןטנעמוקָאד יד ןשיווצ

 ןרָאצ' ענַײז ןבעגוצסױרַא ןעגנוטיירגוצ יד טקידנערַאפ ךיז ןבָאה'ס" :םיובנענעט .מ טלייצרעד ייז ןגעוו

 עילידיא ןַא זיא 'הגירהה ריע' -- עיצַאוקַאװע רעד ןוא ָאטעג ןופ סעמעט ןגעוו ,שידִיי ףיוא ץלַא --'רעדיל

 זופ "טעִיּפסוא טשינ ןבָאה רימ -- יײקסווָאכילעשז המלש' ,'הללק ידי ,'טכַאלעג טָאה סָאװ דִיי רעד' ןגעקטנַא

 רעד ןופ לעופה דעו םוצ 1943 לירּפַא ןופ ווירב ַא סמיובנענעט ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז רעטרעוו יד

 ןט16 םעד ןבירשעג המישר ַא ןיא ,ךובגָאט ןַײז ןיא .דחואמה ץוביקה ןופ טַאירַאטערקעס םעד ןוא תורדתסה

 טימ זיא סָאװ ןוא" :ןָאט ןכעלנע ןַא ןיא ןענָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו םיובנענעט .מ טביַײרש ,1943 רַאורבעפ

 ןוא -רעצ - המחלמ רעד תעב ןבירשעג טָאה רע סָאװ רעדיל יד ןייגרעד ןלעוו יצ ?ןענָאסלענעצַאק קחצי

 רעדי ,יהללק' ןַײז ןגעקטנַא עילידיא ןַא יו זיא 'הגרהה ריע' סקילַאיב ?ןדִיי עקידנגרָאמ יד וצ -- רעדילנרָאצ

 ןעמעלַא רע טָאה -.ןליפעג ערעזדנוא ןקירדסיוא םַײב .ייקסווָאכילעשז המלש' ,'טכַאלעג טָאה סָאװ דִיי

 יד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זדנוא זיא --שידִיי ,רעשידִיי ַא -- ןָאסלענעצַאק רעַײנ ַא .ןעמעלַא ,ןגיטשעגרעביא

 לָאמ ןטירד ַא !!!"?ץפיז רעטצעל רעזדנוא ןבַײלברעביא טעוו יצ ,ןייגרעד רעדיל ענַײז ןלעװ יצ .ןרָאי-ָאטעג

 ןַײז וצ ווירב ַא ןיא ,ןענָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו רעטרעוו עטרעטסיַײגַאב טימ םיובנענעט יכדרמ טבַײרש

 קידעבעל טלָאװ רע שטָאכ ןעוו .ןרָאװעג קלּתסנ זיא רענייא ךָאנ" :1:21943 רַאורבעפ שדוח ןופ רעטסעווש

 רע סָאװ קיטכיוו טשינ .םיא ןגעוו טרעהעג רעכיז טסָאה .ןָאסלענעצַאק קחצי !ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ןעוועג

 טשינ םיא טימ ךיא ןיב טַײצ רענעי ןיא .ןבירשעג ןַאד טָאה רע ױזַא יו ןוא ןעוועג המחלמ רעד רַאּפ זיא

 ןיא ,זדנוא טימ ןעמַאזוצ טָאה רעכלעוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעד רעבָא .טריסערעטניארַאפ ןעוועג

 רָאנ ןבירשעג טָאה רע .ןעוועג רע זיא רעדורב רעזדנוא -- המקנ וצ ןפורעג ,ןטלָאשעג ,ןפַאשעג תופּתוש

 יד זיב ןביוהרעד ךיז ןוא ןסקַאװעגסױא זיא רע .טמולחעג ,טליפעג ,טכַארטעג ןבָאה רימ סָאװ ץלַא .שידִיי

 ,רעקידתומילש טגָאזעג תואיבנ ,ןטלָאשעג םיא רַאֿפ רעסעב טָאה רע .ןקילַאיב ןופ רעכעה -- ןטייקכייה-למיה

 ןזיב ןביוהרעד יז טָאה רע ןוא ,ךָארב רעזדנוא ןופ ךעלקערב ןלעטשוצ םיא ןגעלפ רימ .טסַאהעג םיא ןופ רעמ

 ךיז רימ ןבָאה םענַײז םַארג ןדעי טימ .ןֿפַאשעג רימ ןבָאה ןעמַאזוצ .טקיבײארַאֿפ םיא ,למיה
 ךָאנ זיא החּפשמ ןַײז .רעמ ָאטשינ ןיוש רע זיא טציא .ןעוועג סע זיא וטפיוא רעקידתופתושב ַא --טיירפעג

 יז לָאמ ַא טסעוו וד יצ ,סייוו רעוו -- עשרַאװ ןיא ןבָארגַאב ךיא בָאה רעדיל ענַײז .ןרָאװעג ןעמונעגוצ רעִירֿפ

 | 3 "ךענעייל ןענעק
 טָא .ןענָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו רעטרעוו סמיובנענעט יכדרמ ןיא ןענעכיײצַאב ןעמ ןעק ןטקנוּפ-רקיע ַײרד

 ןוא רענעייל ס'ק.י ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןופ ןזַײוװרעד ,ןענעכערסיוא רעטַײװ ןלעװ רימ סָאװ ,ןטקנוּפ יד

 ןעמוקעגרָאפ זיא ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא גנודנעוו יד ןוא גנורעדנע יד זַא ,טנעמוגרַא םעד רערעהוצ

 רעד (א) :הפוקּת רעטפניפ רעד ןופ ךשמב רָאנ ,עשרַאװ ןיא ןפַאש ןַײז ןופ טַײצ רעטשרע רעד ןיא טשינ

 רעד רַאפ יו שרעדנַא טבַײרש .ק.י זַא גנונעקרענַא ןַײז זיא גנוצַאשּפָא סמיובנענעט .מ ןיא טקנוּפ רעטשרע
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 ןעוו טַײצ רעד ןיא ,גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא סױרַא ןעמיובנענעט יב ןפור ןטפירש-ָאטעג ענַײז זַא ןוא המחלמ

 רעד ,טקנוּפ רעטייוצ רעד (ב) !".המחלמ רעד זיב ןפַאש ס'קי וצ קיטליגכַײלג טבַײלב רע

 רעװעשרַאװ ס'ק.י ןופ עקינייא וצ גנויצַאב ןוא ץנערעפערּפ סמיובנענעט .מ זיא -- רעטסטנַאסערעטניא

 למיה ןיא םיובנענעט .מ טביול ןָא 1940 ןופ עשרַאװ ןיא ןפַאשעג קרעוו ענַײז עלַא ןשיווצ ןופ :ןטפירשדָאטעג

 רעד ,רערעדנַא רעד -ןעמיובנענעט .מ רַאפ .הפוקּת רעטפניפ רעד ןופ רעדיל ס'ק.י אקווד ןַַײרַא

 חסּפ ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןענַײז סָאװ רעדיל ןופ רבחמ רעד .ק.י זיא ,ןָאסלענעצַאק קחצי רעטרעדנעעג

 ס'ק.י רַאפ טייקיטכיוו עשירָאטסיה ערעדנוזַאב ַא טָאה סָאװ ,טקנוּפ רעטירד רעד (ג) !'*,ָאטעג ןיא ,2

 ןַײז ןוא ,ללּכ ַא ןופ רעגָאזטרָאװ רעד יװ .ק.י ןופ גנונעקרענַא סמיובנענעט .מ ןיא טײטשַאב ,ןפַאש

 רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןוא ,טיײקיטעט רעד ןופ לײטײטשַאב ַא יו קרעוו עשידִיי עַײנ ס'ק-י ןופ גנוצַאשּפָא
 .גנוגעווַאב-טנורגרעטנוא רעשיצולח

 ןקיטלַאטשעג ןוא ןבַײרשַאב םַײב הפוקת רעטפניפ רעד תעב געוו סנָאסלענעצַאק זיא ,ןעמעלַא טימ

 ןוא ןעגנומיטש יד הפוקּת רעד ןיא טקירדעגסיוא טָאה רע יו רעמ :געוו רענעגייא ןַא ןעוועג -- הרובג עשידִייו
 רעד ןיא ןטנעמעלע עוויטקַא יד ןרָאװעג רעטעּפש ןענַײז עכלעוו ןזיײרק ענעי ןופ םענַאבטלעװ ןקיטסַײג םעד
 רע טָאה ,ןעוועג ךיוא זיא ןיילַא .ק.י רעגנעהנָא עיײרט סנעמעוו ןשיװצ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי
 שרעדנַא זיא סע ןעוו יװ רעמ הפוקמ רעטפניפ רעד טָא ןיא .רעטקַארַאכ ןשידִיי-ללּכ ַא טימ קרעװ ןפַאשעג
 רעװעשרַאװ ַא זיולב ןַײז וצ טרעהעגפיוא ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה ,עשרַאװ ןיא ןפַאש ןקידרעירפ ןַײז תעב
 יקסווָאכילעשז המלש טשינ .קלָאפ ןשידִיי ןופ רעטכיד םעניא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ןוא ,רעבַײרשדָאטעג
 העידי יד ןוא ,עשרַאװ ןופ רענױװנַײא ןעוועג טַײצ-המחלמ רעד תעב ןענַײז ןיזדַאר ןופ יבר רעד טשינ ןוא
 טָאה .ק.י ןכלעוו ףיוא ןָאפ ןרַאפ רָאנ טנידעג טָאה גנוטלַאה רעצלָאטש ןוא טוט ןשיגַארט רעייז ןגעוו
 .ןפַאש ןשיטעָאּפ ןקידללוּכ ןַײז טקיטלַאטשעג

 "רורד" ןוֿפ ןעמַאר יד ץוחמ ,עשרַאװ ןיא .ק.י ןופ ןעננודניברַאפ ןוא ןסערעטניא עשירעוט-ללּכ עטיירב יד
 עזַאב רעכעלטּפַאשלעזעג רעטיירב ַא ףיוא טלעטשעגקעווַא ןפַאש ןוא טייקיטעט סיק-י ןבָאה ,"ץולחה" ןוא
 ןרימוזער רעטַײװ ָאד ןלעװ רימ .ןטַײקיטעט ןוא קרעוו ענַײז ףיוא גנוקריוו עקיכַאפליפ ַא טַאהעג ןבָאה ןוא
 ןלעטשּפָא ךיז ןלעוו רימ ןוא ,טסקעטנָאק םעד ןיא .קי ןעוו ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ עיצַאמרָאפניא לסיב סָאד
 רעבמעטּפעסיילוי ןיא ,שוריג ןסיורג ןזיב ןּפַאש ןשירַארעטיל ןַײז ןופ ןטקעּפסַא עכעלטפַאשלעזעג יד ףיוא
2. 
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 טייקיטעט רעשירַארעטיל סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןטקעּפסַא עכעלטפַאשלעזעג יד

 ןופ הפוקּת עגנַאל וויטַאלער ַא טקידנערַאפ ךיז טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ שוריג ןסיורג ןופ בייהנָא ןטימ

 רע זַא ןליפ ןביױהעגנָא רענייא רעדעי טָאה ןַאד טשרע .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןבעל ןשידִיי ןכעלגעט-גָאט

 .גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא ןרעוו וצ טקישעגקעװַא רעדָא ןרעוו וצ טעדרָאמרעד טָארדַאב טקעריד טרעוו

 זיא שוריג ןתעב ןפַאש סיק-י ןיא .ןרָאװעג רָאלק זַײװכעלסיב ןַאד טשרע זיא ,גנוטכינרַאפ טניימ שוריג זַא

 יד .ןכָאװ ןביז ענעי ןיא ןבירשעג טשינרָאג רע טָאה טסּוװַאב זיא'ס לפיוו ףיוא .דנַאטשליטש ַא וצ ןעמוקעג

 ,שינעלמַאטרַאפ ךיז טימ טכַארבעג טָאה ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ עשרַאװ ןופ גנוקישסורַא-ןסַאמ

 ןַײז ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ העידי רעוויטַיוטניא רעד רַאפ זַײװַאב ןלַאטורב ַא ןוא גנוריזילַארַאּפ

 .ןָא ב"שת חסּפ ןופ ,ןפַאש
 ןיא ןפַאש ןוא ןבעל ס'ק.י ןגעוו ןגָאמרַאפ רימ סָאװ עיצַאמרָאפניא רעגרַאק רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןַײז ןגעו ןַארַאפ זיא סָאװ עיצַאמרָאפניא רערעגרַאק ךָאנ רעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא ,עשרַאװ

 סָאװ םעד ןגעוו קילברעביא ןַא ןבעג ןוװּורּפ רעטַײװ ָאד רימ ןלעוו ,ָאטעג ןיא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג

 ןוא טריטסיזקע ןבָאה קרעוו סיק-י יװ ןפוא ןגעוו רקיע רעד ,םירוקמ ענעדיישרַאפ ןיא טנָאמרעד טרעוו

 .ָאטעג ןיא טקריװעג
 רַאפ טרָאד ןענעײלרָאפ .ק.י טגעלפ -- טריטסיזקע טָאה ,34 ַאנלעיזד ףיוא ,"רורד" ןופ ענומָאק יד ןמז-לּכ

 ענַײז טנעיילעגרָאפ .ק.י טָאה טרָאד רָאנ טשינ !'* .ןבירשעגנָא ןַאד טָאה רע סָאװ גנופַאש עדעי דנַײרפ ענַײז

 ןוא עשידִיי רַאפ ךיוא טנעיילעגרָאּפ ןזַײרק ענעדיישרַאפ ןוא ערעדנַא ןיא ךיוא רע טָאה ךס ַא ,קרעװ

 םשור ןקרַאטש ןגעוו ןוא ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא סָאװ "רוּכזי" עמעָאּפ רעד ןגעוו !!?,רערעל עשיערבעה

 יד סָאװ טקַאפ רעד ןוא ,ךובגָאט ןַײז ןיא רעטרעוו סמולבלעגניר לאונמע תודע ןגָאז ,טכַאמעג טָאה יז סָאװ

 ס'ק.י ןיא ליטס ןטצונַאב ןטױל !1*.רעטרע ענעדיישרַאּפ ַײרד ןיא טרָאד טנָאמרעד םיא ןוֿפ טרעוװ עמעָאּפ

 זיא "רורד" ןיא טקורדעג ןרָאװעג זיא רע רעדייא זַא ןַײז רעשמ ךיז ןעמ ףרַאד ןקילַאיב .נ.ח ןגעוו לקיטרַא

 יד ןיא טדערעג טרעוו ,טנָאמרעד ןיוש יו .םוקילבוּפ ןסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג ,עדער ַא ןעוועג םּמסה"ןמ רע

 ס'ק.י ףיוא ןעמוק טגעלפ סָאװ םוקילבוּפ ןסיורג ַא ןגעוו ןַאמרעקוצ קחצי ןוא ןיקטעבול היבצ ןופ תונורכז

 זַא רָאלק זיא ,טנוװָא-ך"נּת ןטשרע םוצ גנונעפע רעד ןופ ליטס ןטיול ךיוא .ןעגנולעטשרָאֿפ ןוא ןטנוװָא-ך"נּת

 לע" עמַארד יד ''?.טייהנזעװנָא רעייז ןיא ,רענױװנַײא-ָאטעג יד ןוֿפ וויטקעלָאק םוצ טקעריד ךיז טדנעוו .קיי

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ ןינב ןיא "םוקילבוּפ ןטלייוועג ַא רַאפ" טנעיײלעגרָאֿפ .ק.י טָאה "לבב תורהנ

 ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ .ק.י ןופ זיא "בויא" עמַארד יד 23.:17 סעקװעלַאנ ףיוא ,"הינודרוג"

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,34 ַאנלעיזד ףיוא ,רעבַײרש רַאפ ןוא ָאטעג ןיא רעוט עכעלטּפַאשלעזעג רַאֿפ :ןזַײרקדָאטעג

 ןסיורג ַא רַאפ ךיוא יו ,ןטעטימָאק-זיוה ןופ םַאר רעד ןיא ָאטעג ןוֿפ רענױװנַײא רַאֿפ -- "לבב תורהנ לע"

 ,רעביַײרש ןופ ןענַאטשַאב זיא םלוע רעד --29 ָאנשעל ףיוא ךיק רעד ןיא ,םלוע םענעדַאלעגנַײא לעיצעּפס

 קחצי טגעלפ טנװָא ןדעי '?!.ןויצ-ילעוּפ עקניל יד וצ טרעהעג טָאה ךיק יד .רעוט-ללּכ ,ןטסילַאנרושז

 .ָאטעג ןיא זַײרק רעדנַא ןַא רַאפ "בויא" עמַארד יד ןענעיײלרָאּפ ןָאסלענעצַאק

 רעייז זיולב ןבָאה רימ ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טנעיײלעגרָאֿפ םיא ןופ זיא קרעוו ס'ק.י ןופ לייט רעסיורג ַא

 ,רערעהוצ יד ףיוא קורדנַײא ןקרַאטש םעד קידנעטש ןענָאטַאב עכלעוו ,םעד ןגעוו ןטפַאשתודע עניײמעגלַא

 "בויא" עמַארד רעד ןגעוו רָאנ .ןענופעג טשינ םעד ןגעוו גנובַײרשַאב עקידמיטרּפ ןייק רעבָא ןבָאה רימ

 ןיקטעבול היבצ .ןקורדנַײא ענײמעגלַא יד רעמ ךָאנ ןקיטסעפַאב עכלעוו ,םיטרּפ רעמ ןַארַאפ ןענַײז

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה "בויא" ןעמַארד רעדִו ןוֿפ ןענילשרעד סָאד" :ןעגנוזעלרָאפ יד ױזַא טבַײרשַאב
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 טָאה .ק.י ןעוו ,ָאטעג ןיא ןטנװָא עטנַאזָאּפמיא ןעוועג ןענַײז סָאד .ןבעל רעװעשרַאװ ןשידִיי ןיא שינעעשעג

 ןיא ןענעיילרָאפ רע טגעלפ םעד ךָאנ ןוא ַאנלעיזד ףיוא ןבױהעגנָא טָאה רע ...גנופַאש ןַײז ןופ טנעיײלעגרָאפ

 טנעייל .ק.י יו טרעהעג טָאה סָאװ רעד רעדעי .רעלטסניק ןוא רעביַײרש רַאפ ,ןזיײרק ערעדנַא ענעדיײשרַאפ

 .ןביוהרעד ָאטעג ןיא ןדַיי ןופ טסייג רעד ךיז טָאה ױזַא ןוא ,ןרָאװעג טקריװַאב זיא "בויא" עמַארד ןַײז רָאפ

 122 יןדִיי ייב טסַײג םעד ןכערבוצנַײא ןזיװַאב טשינ םזיצַאנ רעד טָאה ,ןעמעלַא ףיוא טקוקעג טשינ ,טָא

 ויטקַא ךיז טָאה ןוא ָאטעג ןיא רעדניק יד רַאפ ןביירש ןטימ ןבעגעגּפָא ךס ַא ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי

 ןוא ןקַאשטרָאק ןופ םימותיייּתב יד ןכוזַאב טפָא ןוא רעלוגער טגעלפ רע .טריסערעטניארַאֿפ ייז טימ

 רַאפ קרעוו טימ רוטַארעטיל-רעדניק ערעדנוזַאב ַא ןבירשעגנָא עקַאט רע טָאה ָאטעג ןיא .ןיקסוװָארבמָאד

 ןענַײז רעבָא זדנוא וצ ,ןשינעעשעג-טייצ יד טימ ןדנוברַאפ זיא רוטַארעטיל יד טָא .רעדניק ןגעוו ןוא רעדניק

 טשינ --"סַאג ןיא טיצ ךימ" גנולעטשרָאפ יד ןוא "סַאג ןיא רעדניק" דיל סָאד ,לשמל יו ,ןעגנופַאש עקינייא

 ןענַײז ,רעדניק ןופ ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא סָאװ ,"סַאג ןיא טיצ ךימ" גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו .ןעגנַאגרעד

 טַאהעג טָאה רעדניק יד וצ טייקנבעגעגרעביא סנָאסלענעצַאק קחצי .טנַאקַאב ָאי םיטרּפ עקינייא זדנוא

 וצ עביל ס'ק.י טבַײרשַאב ןַאמרעקוצ קחצי .םיא ןגעוו רוטַארעטיל-ןרַאומעמ רעד ןיא ןעגנַאלקּפָא עקרַאטש

 ןגעוו ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ קידנגָאז ,שוריג ןסיורג ןזיב ,ָאטעג ןיא ייז ןשיווצ טייקיטעט ןַײז ןוא רעדניק יד

 ןופ ןרָאי יד ןיא ...טַאהעג ביל רע טָאה רעדניק ךיוא .טַאהעג ביל רע טָאה ןיילַא עיזעָאּפ רָאנ טשינ ןוא" :םיא

 טשינ ךיז טגעלפ רע זַא ...םימותי יד טימ ,רעדניק טימ ןדער וצ ױזַא יו ןענופעג רע טָאה סופיט ןוא רעגנוה

 -יּתב יד ןיא ךיז טניפעג רע זַא טסּוװעג ךיא בָאה --{34 ַאנלעיזד ףיוא} זדנוא ַײב ענומָאק רעד ןיא ןזַײװ

 ןופ טּפעשעג ,ןגױװַאב ךיז ןוא ןענופעג ךיז רע טָאה ייז ןשיווצ ןוא ,טַאהעג רע טָאה סרעטנעצ ייווצ '?:.םימותי

 טדערעג טָאה רע .םיצולח ןוא רעדניק :רעיודסױא ןיַײז ןוא עיזעָאּפ ןַײז ,חוּכ ןַײז -- ןענַאד ןופ ןוא ,רוקמ רעייז

 רעדניק יד ךיוא .טעָאּפ-תמא ןַא ןעוועג זיא רע .ייז ןוא זדנוא תונּתמ טגנַאלרעד ןוא עדייב יז ןופ ןושל ןטימ

 ןיא ןרעוו ןענופעגּפָא רעשעלפ ןלעוו לָאמ ַא ביוא ןוא .יולבלמיה ןוא יוטנעמולב טגנַאלרעד טשינ ןַאד רע טָאה

 ןַא :ןסיוו ןַאד ריא טעװ ,ךיז ןעניפעג רעדיל-רעדניק טימ רעטעלב עטלַא עכלעוו ןיא ,ענלעיזד ףיוא ףיוה

 ןבירשַאב טָאה ,תמא םעד רעדניק רַאפ רענעסקַאוװרעד ַא יו טלייצרעד טָאה רע .ק.י ןעוועג זיא טעָאּפ-תמא

 -רעדניק ןופ גנולעטשרָאפ ַא ,"סַאג ןיא טיצ ךימ" :עמַארד רעסיורג ןַײז ןגעוו ךיז ןָאמרעד ךיא ...םירוסי יד

 ַא טימ ךיז טקידנערַאֿפ ןוא ןָא ךיז טגנַאּפ גנולעטשרָאפ יד .גָאלָארּפ ןוא גָאליּפע ןַא טימ ןטקַא ףניפ ןיא ןבעל

 עמַארד יד טָאה רע יו םעד ךָאנ .םירוסי ןוא רעגנוה ןופ רעדליב טימ לופ זיא טלַאהניא ןַײז ןוא ,רָאכ-רעדניק
 שונַאי ,רערעל ןוא ןגָאגַאדעּפ עטסעב יד ענלעיזד ףיוא ןדַאלעגנַײא רימ ןבָאה ,טנעיײלעגרָאּפ זדנוא רַאפ
 יד ןענעיײלרָאפ ןרעה ןלָאז יז -- ןלוש עשידִיי יד ןופ רעוט-ללּכ יד ןוא ןַאקסנישטליװ ַאפעטס ןוא ןקַאשטרָאק
 ,םימותי-תיב סיקסווָארבמָאד ןיא רעדניק עינַאּפמָאק ַא טריזינַאגרָא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי ןוא .עמַארד
 124 ן"סַאג ןיא טיצ ךימ") גנולעטשרָאפ יד טלעטשעגרָאפ ןוא ןטָארטעגפיוא טָאה עכלעוו

 יז סָאװ ןעגנַאלקּפָא יד ןגעוו ןוא גנולעטשרָאפ רעד טָא ןגעוו טדערעג ךס ַא טָאה ןײלַא ןָאסלענעצַאק קחצי
 רעלענָאיצָאמע ס'ק-י ןופ טקודדנַײאַאב ךיז ליפ ױזַא ףיוא טָאה קע ןתנ .רעדניק יד ןשיווצ טַאהעג טָאה
 ןגעוו םיטרּפ-יטרּפ טלייצרעד לעטיוו ןיא םיא טָאה .ק.י יו םעד ךָאנ ,גנולעטשרָאפ רעד טָא וצ טייקנדנובעגוצ
 -ןזדנעג ןיא ,רעטרעװ סיק-י םעד ןגעוו רע טריטיצ תונורכז ענַײז ןיא זַא -- גנוריפפיוא רעלַארטַאעט רעד
 ןוא טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג יז ןענעז ףיט יו ,רעדניק יד ַײב ןעוועג שינעעשעג יד זיא סיורג יו" :ךעלסיפ
 יד טליּפשעג טָאה סָאװ לגנִיי רענעי ןעוועג זיא טבַאגַאב ךעלרעדנּוװ יװ ;ןעוועג ןענעז ייז ךעליירפ יו
 םַײב ךַײלג ,שוריג ןסיורג ןתעב ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא גנולעטשרָאֿפ רעד ןופ די-בתּכ רעד !**,"עלָארטּפױה
 ןָאסלענעצַאק קחצי .עקנילבערט ןייק ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענַײז םימותיייּתב יד ןופ רעדניק יד ןעוו -- בײהנָא
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 ענעפרָאװעצ יד ןשיווצ ןוא 7 ַאדרַאװט ףיוא קעװַא ,םימותי יד ןופ שוריג ןגעוו ךיז ןסיוורעד ןכָאנ ךיַײלג ,זיא

 זיא סָאװ וויכרַא ןופ לייט םעד ןיא .םענַײז די-בתּכ ןופ לייט ַא ןענופעג טרָאד רע טָאה ןריּפַאּפ ןוא םיצפח

 ןגעוו םיטרּפ .ָאטשינ רעבָא רע זיא ,תואטיגה ימחול תיב ןיא ךיז טניפעג ןוא ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא

 ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" עמעָאּפ ןַײז ןיא ןילַא .ק.י רעביא טיג גנולעטשרָאפ רעד ןופ טלַאהניא

 רעד טױל .(27 'מונ ,"סַאג ןיא טיצ ךימ" וצ ריפנַײרַא ןצרוק ןיא רעטַײװ עז) 89 יז ,"קלָאפ ןשידִיי

 ,קיטכיר זיא סָאד .1942 רָאי ןיא ןעוועג זיא גנולעטשרָאֿפ יד זַא ןַײז רעשמ ךיז ןעמ ןעק טרָאד גנובַײרשַאב

 ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןיא סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ זַא טכַארטַאב ןיא ןעמענ רימ בוא

 יו טכַאמעג שיטקַאפ טרָאד גנובַײרשַאב יד זיא ,גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו 1943 רָאי ןיא רע טבַײרש "קלָאפ

 .םימותי-תיב סיקסווָארבמָאד ןיא ךוזַאב ןַײז תעב 1942 רָאי ןיא -- ןטכַארט ןוא ןביַײרש םעד ןגעוו טלָאװ רע

 יד טסקעט ןטנָאמרעד ןביוא ןיא טנכיײצַאב רע יו ןפוא םעד טכַארטַאב עמ ביוא ןייטשרַאפ ױזַא סע ףרַאד עמ

 ןופ ךָאנ ןרָאי ַא רַאפ ןעגנַאגעגסױא זיא עלעשרעה" :ןברָאטשעג זיא עלעשרעה טעָאּפ רעד ןעוו עטַאד

 יד טבַײרשַאב .ק.י זַא רָאלק רַאפרעד זיא 1721941 רָאי ןטימ ןיא ןברָאטשעג זיא עלעשרעה ."רעגנוה

 טָאה רע יװ טול "קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןיא "סַאג ןיא טיצ ךימ" גנולעטשרָאפ

 .םותי םעד עלעגנַיי סעלעשרעה ןגעוו טרָאד קידנדייר ,שוריג ןתעב 1942 ןטימ ןיא טליפעג ןוא טקנעדעג

 רשפא וליפַא ןוא 1942 רָאי ןיא יו רעִירפ טשינ ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ יד זַא ןעמעננָא רימ ןגעמ רַאפרעד

 .שוריג ןסיורג ןרַאפ טרַאה

 ַא ,םימותי-תיב סיקסווָארבמָאד ןיא גנולעטשרָאפ ַא ןופ טסקעט רעדנַא ןַא טיהעגּפָא ָאי ךיז טָאה סע

 ןטקעמרַאפ ןוא ןטקידעשעצ בלַאה ַא ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ "לדנַאה" ןעמָאנ טימ גָאלָאנָאמ רעשיטַאמַארד

 ןצרוק ןיא רעטַײװ עז) תואטיגה-ימחול תיב ןיא וויכרַא סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו די-בתּכ

 עז ,ןעגנולעטשרָאפ עדייב ןופ ןטסקעט יד ןשיווצ תוכַײש םעד ןגעוו ךיוא .(19 'מונ ,"לדנַאה" וצ ריפנַײרַא

 םענופ דיל סָאד" :טימ ךַײלגרַאפ ןוא ,"סַאג ןיא טיצ ךימ" וצ ריפנַײרַא ןצרוק ןיא רעטייוו ןוא טרָאד

 יד ךעלסיפ-ןזדנעג ןיא .ק.י טריטיצ טרָאד הרוש רעטצעל רעד ןיא :88 'ז ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא

 לסיב ַא רעבָא זיא חסונ רעד ,"לדנַאה" גָאלָאנָאמ ןופ גנולעטשרָאפ רעד ףיוא שזרַאלדנַאה ןופ רעטרעוו

 :שרעדנַא

 לדנַאה קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד

 ףיוק ךיא ּפָארַא טמוק" סעטַאל יד !ןדִיי םענַײמ ןיא קַאז ןיא"

 ןפיוק ןעמוקעג ןיב ךיא ,ףיוק ךיא ןסירעצ סָאװ ןוא סעטַאמש יד ןוא

 !טָאה ריא רָאנ סָאװ --זיא זיא קידורב ןוא זיא

 ?ריא טָאה סָאװ "ףיוק ךיא
 ,סטלַא ,ךיא ןיימ גרַאװטלַא

 סעטַאל

 !סעטַאמש

 - סעטנַארט ןוא סעצינָא

 זצנַאו יד טימ ,םירעוו יד טימ

 "!ץלַא
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 ףיוא טבייה ,ףיוה רעװעשרַאװ ַא ןיא טניישרעד סָאװ ןכַאז עטצינעג ןופ רעלדנעה ַא --וויטָאמטנורג רעד

 ןגנַאל ַא ןיא הדבוע ןַײז ןגעוו םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןסיו טזָאל ןוא רעטצנעפ יד וצ לוק ןַײז ןוא ּפָאק ןַײז

 לײטײטשַאב ַא ַײרד עלַא ןענַײז -- טסקעטנָאק רעד ךיוא יו --שזרַאלדנַאה ַא ןופ טלַאטשעג יד ןוא ,גָאלָאנָאמ

 ןילַא ןָאסלענעצַאק קחצי .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןופ טייקכעלגעט-גָאט רעװעשרַאװ רעד ןופ

 ךיז ןעניפעג דיל םעד ןיא !?' .רעִירפ רָאי 40 ַא טימ ,ב"סרת רָאי ןיא ,דיל ַא ןיא ןבירשַאב טלַאטשעג ַאזַא טָאה

 גָאלָאנָאמ ןופ טסקעטנָאק םעד ןופ ןוא טלַאטשעג רעד ןופ ןטנענָאּפמָאק-טלַאהניא ענוװַאלג עלַא ןיוש

 רעד ןופ גנוקיטלַאטשעג רעשינעצס רעשירַארעטיל ַא רַאפ ןטייקכעלגעמ עשירעלטסניק יד !?*."לדנַאה"

 ןוא ,גנועז עשיטַאמַארד-עלַאוזיוװ ַא ַײס ןוא תונורכז ַײס טקעוועגפיוא .ק.י ַײב טָאה ,טלַאטשעג-שזרַאלדנַאה

 עיצַאזיטַאמַארד ַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ זיא סָאװ דיל ןשיריל ןופ לוגלג רעטייווצ ַא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ױזַא

 ןוא שיטסַאלּפ זיא גנולעטשרָאפ רעד ןיא לַײװ םּתסה-ןמ .רעדניק רַאפ אקווד ןוא ,טלַאטשעגטּפױה רעד ןופ

 ןרָאװעג טליפעג זיא סָאװ ןבעל-ָאטעג ןופ טייקיורג עכעלגעטיגָאט יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג לַאנָאיצָאמע

 -ָאטעג עלַא טנעָאנ ךעלטנגייא ןעוועג זיא גָאלָאנָאמ ןופ קיטַאמעט יד .ןעמעלַא רַאפ ןעוועג טנַאקַאב ןוא

 יד ןופ ךשמב ךַאלּפָאטעג רעד ףיוא ןטלַאהוצפיוא ךיז םינפוא עטײרּפשרַאפ יד ןופ רענייא לַײװ ,רענױװוניַײא

 129 אוהש-םינימה-לּכמ ןכַאזבוטש יד ןפיוקרַאפסױא ךרוד ןעוועג ךס ַא רַאפ זיא ןרָאי-המחלמ

 לײטנָא .ק.י טָאה ,ןעוועג טשינ ָאטעג ןייק זיא עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןיא ןעוו טַײצ רעד ןיא ךָאנ

 ,12 עשנעג ףיוא ךיק-רעדניק רעד ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענַײז סָאװ ןטנוװָא עשירעלטסניק יד ןיא ןעמונעג

 רע טָאה סָאד .ןקיטומרעד ייז ןוא רעדניק יד טימ רעדיל ןענרעל ךיוא ןוא ןטַארעפער ןטלַאה רע טגעלפ טרָאד

 רעדניק ףיוא ןבעגעג גנוטכַא ןוא טריזינַאגרָא טָאה "רורד" .טייקיטעט-"רורד" רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןָאטעג

 זיא קיטיײרפ עלַא .ןעהעש-גָאטימכָאנ יד ןיא ,םידומיל יז רַאפ טריזינַאגרָא ךעלגעט-גָאט ןוא ,ךיק רעד ןיא

 םַײב ,טלָאמעד ןיוש .רעדניק יד טימ ןעגניז טגעלפ ןוא תויׂשעמ ןלייצרעד טגעלפ רע ,.ק.י ןעמוקעג ןיהַא

 ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז ןוא ןדנוברַאֿפ ריא טימ ןעוועג .ק.י זיא טייקיטעט-ץולחה-רורד רעד ןופ בייהנָא

 רעד ןיא ןעוועג ןָאסלענעצַאק זיא לָאמ ןטצעל םוצ !*'.רעדניק ןוא ענעסקַאװרעד רַאפ ןעגנומענרעטנוא

 תעב -- 1942 ילוי ןט18 םעד --שוריג ןסיורג ןרַאפ סָאװ תבש םעד ,סיוא טעז סע יו ,רעדניק ןופ טפַאשלעזעג

 םעד ,רעטעּפש געט ריפ .גנולעטשרָאפ ַא ףיוא םימותי-תיב סקַאשטרָאק שונַאי ןיא דנזעװנָא ןעוועג זיא רע

 יד ןשיווצ ןעוועג ןענַײז םימותי-תיב ןופ רעדניק יד .שוריג רעד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ,1942 ילוי ןט2
 131 ענעבירטרַאפ עטשרע

 רעד ןופ ךשמב וויטקַא ןעוועג זיא .קי ּוװ ,ָאטעג ןיא ןבעל-רוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טיבעג ַא ךָאנ
 -רוטלוק עשיערבעה יד ,"המוקּת" ןופ ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק יד ןענַײז ,שוריג ןזיב הפוקּת-עיצַאּפוקָא
 132 רעוט-רוטלוק עשיטסינויצ עּפורג ַא ןוֿפ ןרָאװעג טריפעג ןוא טעדנירגעג זיא סָאװ ָאטעג ןיא טפַאשלעזעג
 ןטלַאהעג טָאה ןוא ,"המוקּת" ןופ עטריזינַאגרָא ןעגנולמַאזרַאפ ןיא ןעמונעג לייטנָא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי
 גנורעַײפ עכעלטנפע עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד .קנעדנָא סיולה הדוהי טעמדיוועג הפיסא ןַא תעב עדער ַא
 ןוא סלצרה טעמדיוועג עימעדַאקַא ןַא ףיוא טדערעג ךיוא טָאה .קיי .ָאטעג ןיא "המוקּת" ןופ טריזינַאגרָא
 רָאּפ ַא ןיא טקילײטַאב ךָאנ ךיז טָאה .ק.י זַא ךעלגעמ ךיוא זיא סע .(1941) א"שת זומתב 'כ ,קנעדנָא סקילַאיב
 ַא טימ טריפעגנָא ךיוא טָאה .ק.י !*.ןקילַאיב .נ.ח ןוא ןצרּפ .ל.י טעמדיוועג ,ןעגנורעייפ ערעדנַא
 ַא ס'ק.י ןלעטשרָאפ טלָאזעג טָאה עּפורג-רעטַאעט יד ."המוקּת" ןיא עידוטס רעשִיערבעה רעשיטַאמַארד
 עשיערבעה ערעסערג עקיצנייא יד ןעוועג זיא עיצַאטּפַאדַא יד ."תונּתמ יַײרד" סעצרּפ .ל.י ןופ גנוטעברַאַאב
 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןבירשעגנָא טָאה .ק.י סָאװ גנופַאש עשירַארעטיל

 .ל.י ןטיירגוצוצ -- השקב ַא טימ ,"המוקּת" ןופ ןעמָאנ ןיא .ק.י וצ טדנעוועג קע ןתנ ךיז טָאה 1942 רָאי ןיא
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 ןטעברַאַאב ַא ןבירשעגנָא טָאה רע ןוא גָאלשרָאּפ םעד ןעמונעגנָא טָאה .ק.י .רעטַאעט ןרַאּפ עטכישעג סעצרּפ

 יד .גָאלָארּפ ןלַאניגירָא ןופ שרעדנַא ץנַאג ,ןײלַא ךיז רַאפ קרעוו ַא השעמל ןעוועג זיא סָאװ ,גָאלָארּפ ןופ חסונ

 ןענַײז ןרָאיטקַא יד ןשיוװצ .סעיציטעּפער עקילָאצנָא טכַאמעג ןבָאה עידוטס רעשִיערבעה רעד ןופ רעדילגטימ

 רעביא ןעמוקעגרָאפ טשינ רעבָא זיא גנולעטשרָאפ יד .ןעגנוגעווַאב-טנגוי ענעדיישרַאפ ןופ עכעלטנגוי ןעוועג

 124 הפוקּת-שוריג-רַאפ רעד ןיא ָאטעג ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל עטרעגרערַאפ יד

 ענַײז ןיא ,קע ןתנ טלייצרעד -.רעטקַאנײא ןַא ךעלטנגייא ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ טלַאהניא ןגעוו

 םעד ןבירשַאב .ק.י טָאה "תונּתמ ַײרד" סעצרּפ ןופ גָאלָארּפ םעד רָאנ קידנצונסיוא זַא ,תונורכז עטנָאמרעד

 ןטלַאטשעג עיַינ לגָאּפש ענעצס רעד ףיוא טכַארבעגפױרַא טָאה רע .הלעמ לש ןיד-תיב ןרַאפ טּפשמ ןופ ךלהמ

 ןיד-תיב ןרַאפ ןלייצרעד עכלעוו - ןעיורפ ןוא רענעמ -- תודע --ייז ןשיווצ .(ןצרּפ ַײב ענענַארַאֿפ ןיוש יד וצ)

 ס'ק.י ןיא רוביג רעד .םיׂשעמ עטכעלש ןוא עטוג סננימ-רב ןגעוו ,ןטּפשמעג ןופ גנוריפ ןוא ןבעל ןגעוו

 זיב ּפָארַא ךיז טלקַײק ןוא ןכייה עסיורג וצ ךיז טבייהרעד סָאװ טלַאטשעג עשיגַארט ַא זיא רעטקַאנײא

 ַא ,קיטָארע טימ טּפַאזעגנָא ןבעל ךעלקנערק טריצילּפמָאק ַא טלעטשעגרָאפ ָאד טרעוו סע .ןטנורגּפָא עטסּפיט

 רעד זַא ,וצ טיג קע ןתנ ."לעבינח" ןיא יצ "ןונמא" ס'ק-י ןיא ןבירשַאב טרעוו'ס יו טייקכעלקריוו-סנבעל ןימ

 קחצי '**.ןבמַאי ןיא ןבירשעג - סיוא םיא ךיז טזַײװ סע יװ ןוא ,רעטמַארגעג ַא ןעוועג זיא רעטקַאנײא

 ןופ גנומענרעטנוא ןַא ךָאנ ןריפוצכרוד ןפלעהוצ ןוא ןקילײטַאב ךיוא טלָאזעג ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק

 ןיא .ךובלמַאז ןשִיערבעה ןשירַארעטיל ַא ָאטעג ןיא ןקורדוצּפָא ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה סָאװ "המוקּת"

 ןעוועג ךיוא זיא סע .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רעביײרש עשיערבעה עלַא ןקילײטַאב טלָאזעג ךיז ןבָאה ךובלמַאז

 עשיערבעה-טשינ ןופ ןעגנופַאש עשירַארעטיל ןופ ןעגנוצעזרעביא עשיערבעה ןקורדוצּפָא טרָאד טרינַאלּפ

 ןרַאפ ,ָאטעג ןיא בצמ ןטרעגרערַאֿפ םעד בילוצ לָאמ סָאד ךיוא ,ןענישרעד טינ זיא ךובלמַאז רעד .רעביײרש

 156 שוריג ןסיורג

 יד ןציצַאינאגרָ-רוטלוק עשידִיי=)} רָא"קיי טימ ךיוא ןדנוברַאפ זיא ןעמָאנ סנָאסלענעצַאק קחצי

 ןשידִיי ןיא רָאטקַאפ-רוטלוק רעלַארטנעצ ַא ןעוועג זיא סָאװ טּפַאשלעזעג-רוטלוק עשידִיי עשידרערעטנוא

 רעבַײרש עשידִיי עטסקיטכיו יד ןופ עקינייא קיטעט ןוא ןדנוברַאּפ ןעוועג ןענַײז רָא"קִיי טימ .ןבעל-ָאטעג

 יד ןעגנַאגעגנָא רעטיַײװ זיא ,המחלמ רעד רַאפ יו ױזַא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא :?'.ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 -רוטלוק ייווצ יד .לענָאיצַאזינַאגרָא ַײס ןוא ךעלקנַאדעג יַײס ,שִיערבעה ןוא שידִיי ןשיווצ טייקטייווצעצ

 ,ךַארּפש ןייא ףיוא ענייא עדעי ,טעטױװיטקַא רעייז טריפעג ןבָאה "רָא'קיי" ןוא "המוקּת" ,ןטּפַאשלעזעג

 ןיא רעבַײרש רעקיצנייא רעד זיא ןָאסלענעצַאק קחצי .שידִיי ףיוא "רָא"קִיי" ןוא שִיערבעה ףיוא "המוקּת"

 גנודניברַאפ ס'ק-י רַאפ ןמיס ַא .ןטפַאשלעזעג עדייב טימ ןדנוברַאֿפ זיא ןעמָאנ סנעמעוו ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןַא ןיא ןַארַאפ זיא ,רָא"קִיי ןופ ןעמַאר יד ןיא סיוא טזַײװ סע יװ ,ָאטעג ןיא טעברַא-רוטלוק רעשידִיי טימ

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןדִיי ןופ עטכישעג-רוטלוק רעד ןגעוו טנעמוקָאד ןשירָאטסיה םענעבילבעגרעביא

 עשידִיי ערעדנַא ןוא ןטסױװיטקַא-רָא"קִיי ןופ ןעמענ יד טימ ןעמַאזוצ ךיז טניפעג ןעמָאנ סנָאסלענעצַאק קחצי

 רערעל .י ,טרעבליג .ש ,ןרעטש לארׂשי ,דלעפ הדוהי ,ווָאלַאקס .ז ,ןַאמריק .י ,שזַאילָאמס ףסוי יו ,רעבַײרש

 ןיא רעבַײרש עשידִיי עטסעב יד ןופ טירטפיוא ןקידתופתושב ַא ףיוא וירב-סגנודַאלנַײא ןַא ןיא ,ךָאנ ןוא

 טנווָא רעד .1941 רַאורבעפ ןטפ םעד טריטַאד ,טנוװָא ןשירַארעטיל-שילַאקיזומ ַא ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא ָאטעג

 רַאפ טפַאשלעזעג-ףליה יד ,"זָאט" ןופ לָאז ןיא 1941 רַאורבעּפ ןט15 םעד ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה

 :ןבירשעגרעטנוא זיא ווירב רעד .43 עשנעג ףיוא ,דניק ןוא .יורפ ןופ גנוקידייטרַאפ ןוא עציטש רעשיניצידעמ

 ןרָאטַאיציניא יד סע ןענַײז רעװ רָאלק טשינ זיא טפירשרעטנוא ןוא חסונ ןַײז ןופ ."עיסימָאק-ריזינַאגרָא יד"

 רעבַײרש ןשידִיי ןרַאפ העש ַא" :ווירב ןיא טייטש עס יו טריזינַאגרָא ןבָאה עכלעוו ,גנומענרעטנוא ַאזַא ןופ
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 ןטריזינרעדָאמ ַא ןיא טנעמוקָאד ןשידִיי ןלַאניגירָא ןופ טסקעט םעד ָאד ןעגנערב רימ ."רעלטסניק ןשידִיי ןוא

 ;ֿפניײלסױא ןשידִיי

 רעלטסניק ןשידִיי ןוא רעבַײרש ןשידִיי ןרַאפ העש ַא

 (טרעצנָאק רעלעניגירָא ןוא רעקיטרַאנגייא ןַא)

 | !דניירפ רעבושח

 רוטַארעטיל ןוא קיזומ רעשידִיי ןופ העש ַא ףיוא ןטעברַאפ וצ ךיַײא דובּכ םעד ןבָאה רימ

 רעגייז ַא ייווצ ,1941 רַאורבעפ ןט15 םעד ,תבש ןטנעָאנ םעד .(ייסע ןוא עלעווָאנ ,עיזעָאּפ)

 .43 עשנעג ,"זָאט" ןופ לַאקָאל ןיא ,טײצגָאטימ

 ,לדיפ ,קיזומ עשידִיי ןרעה טעװ ריא סָאװ ,טימרעד ךיוא לעניגירָא ןַײז טעוו טרעצנָאק רעד

 טשינ טעװ ריא ןוא --ייסע ,עלעוװוָאנ ,עיזעָאּפ ,ץנַאט-טעלַאב ,עיצַאטיצער ,גנַאזעג ,ָאנַאיּפ

 .גנוטערטסױרַא רעקיזָאד רעד ןופ טייקיטייזליפ רעד טימ ןדָאלעגרעביא ןרעוו

 ןוא סָאמ ַא טימ ,שיטעטסע ,קַאמשעג טימ טיירגעגוצ !גנופַאש רעדעי רַאפ טַײצ טונימ ַײרד

 ַא ןבעג וצ ידּכ ךיוא ןוא טַײצ רעקיטציא רעד ןיא טימעג סָאד ןרעװשַאב וצ טשינ ידּכ ,טקַאט

 ַא ןיא רערעהוצ יד ןריפוצרעבירַא ןוא םורַא םעד ןופ ךיז ןסַײרוצּפָא טייקכעלגעמ

 .גנומיטש ןוא ערעפסָאמטַא רעשימייה ,רעכעלטימעג

 רעקיזָאד רעד ןיא לײטנָא רעַײא טימ זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ ךָאנ טעװ ריא ןעוו

 ןוא רעבַײרש ןשידִיי םעד טייקכעלגעמ א ןבעג ריא טעװ עזערּפמיא רעשירעלטסניק

 וצ ןקיליװַאב סיוועג ריא טעװ ,ןפוא ןקידובּכב ןוא ןקידריװ ַא ףיוא ןענידרַאפ וצ רעלטסניק

 .גנוטערטסױרַא רעלעניגירָא רעקיזָאד רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןוא ןעמוק

 :ןעזעגסיורַאפ זיא םַארגָארּפ ןיא

 | | קיוומ עשידִיי

 .םוירָאטַאװרעסנָאק ןופ ןיטנעװלָאסבַא -- (גָאר) ישזָאק ַאװע לדיפ

 .םוירָאטַאװרעסנָאק ןופ ןיטנעװלָאסבַא - (ַאקסנַאלסַאמ) ַאנימ ָאנַאיּפ

 .טעלַאב סַאקצישורּפ ןופ ןיטנעװלָאסבַא --ַאקסנימַאק ַאלוש ץנַאט-טעלַאב

 .ןרעטש עלעשרעה רעגניזסקלַאפ ןשידִיי ןופ טירטסױרַא גנַאזעג

 רוטַארעטיל עשידִייי

 - רוטַארעטיל ןוא עיזעָאּפ עשידִיי עקיטרַאנגײא ןוא עטכַײל - עיצַאטיצער

 .רַאלקש .ז טסיטרַא ןכרוד טריטיצער

 .ןָאסנלענעצַאק קחצי ,רערעל .י ,דנַאליײװ (.פ) ,טרעבליג .ש - עיזעָאּפ

 .דלעפ הדוהי ,ווָאלַאקס .ז ,ןַאמריק .י ,שזַאלָאמס ףסוי - עלעווָאנ

 .ךַאברעױא לחר ,גרעבנרעטש .נ ,ןייטשנרעב .י ,ןרעטש לארשי - ייסע
 .רענוּפײל קחצי ר"ד - טרָאוורָאפ

 טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד
 1941 רַאורבעפ 9 םעד ,עשרַאװ

 .טעליב-טירטנַײא ןַא טָאטשנַא טניד ווירב רעקיזָאד רעד
 ,טרעצנָאק ןופ גָאט ןיא עסַאק רעד ַײב ןשיוטוצסיוא
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 ןַא ןוא ונימב-דיחי ַא זיא טרעצנָאק רעד זַא םעד ןגעוו ,ןרעמַאלק ןיא הרעה רענעבעגעגנָא רעד ןופ

 טָאה סָאװ וויטַאיציניא רעכעלנייוועג טשינ רעטשרע ןַא ןגעוו טדערעג טרעוו ָאד זַא רימ ןענרעל ,רעלעניגירָא

 ןוא -קיזומ ןרַאפ טרָא םענעבעגעגנָא ןופ .ןכיײלג ריא טַאהעג טשינ ,ןַאד זיב ָאטעג ןופ ןבעל-רוטלוק ןיא

 רעקידובּכב ַא ,רענדער ןקיצנייא ןופ ןעמָאנ ןופ ןוא ,רעמענילייטנָא יד ןופ המישר רעד ןופ ,טרעצנָאק-טרָאװ

 ןַא זיא טרעצנָאק רעד זַא - סױרַא רימ ןענרעל ,רעביַײרש עשידִיי ןופ זַײרק םעד ןיא רעטקָאד רעטנַאקַאב

 ןוא רעביַײרש ןופ טנָארפ-רוטלוק ןטיירב ַא ןלעטשוצפיוא ָאטעג ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידִיי ןיא ווּורּפ רעטשרע

 רעד ןיא ןבירשעג טייטש סע יו .סעיצַאטנעירָא עקיטסיַיג ןוא עשיגָאלָאעדיא ענעדײשרַאפ טימ רעלטסניק

 ןוא רעביַײרש עקיטפרעדַאב-טיונ ןפלעהוצסיורַא -- טרעצנָאק ןופ ןליצ עקיטכיוו יד ןופ ענייא זיא ,גנודַאלנַײא

 139 רעלטסניק

 -- ףערטנעמַאזוצ ןרַאפ טרָא רעד זַא רעשמ ךיז רימ ןענַײז ,ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ טעטיטנעדיא רעד ןגעוו

 ףיוא טעברַא-רוטלוק יד ןקרַאטש וצ גנערטשנָא ןַא ןיא סע ךיז טלדנַאה ָאד זַא םעד ףיוא ןָא טזַײװ -- "זָאט"

 רעטגַײװצרַאפ רעד םורַא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה עכלעוו ןזַײרק-ָאטעג עכעלטפַאשלעזעג ענעי ןיא שידִיי

 יירד עריא ןופ ענייא ןעוועג זיא "זָאט" רעכלעוו ןיא ,ףליהניײלַא רעלַאיצָאס רעשידִיי רעד ןופ טייקיטעט

 י- טייטש סע רעטנעצ סנעמעוו ןיא ףערטנעמַאזוצ ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןוא .סעיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ

 ןוא -קיז .מ ןופ רָאטַאיציניא רעד זַא עקַאט הרבס ַא סע זיא .רעבַײרש-ָאטעג עריא ןוא רוטַארעטיל עשידִיי

 רוטלוק רעשידִיי רַאפ טסיװיטקַא ןטימ שארב עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידִיי יד ,רָא"קִיי זיא טרעצנָאק-טרָאװ

 ַא זיא 1941 רַאורבעפ שדוח רעד זַא ,ןרעוװ טנָאמרעד ָאד ףרַאד טּפיוהרעביא .רעדניל םחנמ - ָאטעג ןיא

 טָאה ,שארב ןרעדניל םחנמ טימ ,רָא"קִיי יו םעד ךָאנ .רָא"קִיי רַאפ טייקיטכיוו רעקידנרידיצעד ןופ עטַאד

 ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד רַאפ עיסימָאק ַא יו טרינָאיצקנופ ץנעטסיזקע ןטַאנָאמ ייווצ עטשרע עריא ןופ ךשמב

 ַא ןעלקיװטנַא וצ ןביוהעגנָא עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידִיי יד טָאה ,ָאטעג ןיא ךַארּטש רעשידִיי רעד

 0.1941*1 רַאורבעפ שדוח ןיא טַארוקַא ,רוטלוק רעשידִיי רַאפ טפַאשלעזעג ַא יו טייקיטעט עטגַײוװצרַאפ

 רַאורבעפ 15 םעד ןעמוקעגרָאפ ךעלדנע זיא טרעצנָאק-טרָאװ ןוא -קיזומ רעד יצ טסּוװַאב טשינ זיא סע

 זיא סע ןעוו זיא טרעצנָאק רעד יצ קפס ַא זיא'ס ,רעמ ךָאנ .ןַארַאפ טשינ םעד ןגעוו ןענַײז תועידי ןייק .1

 ןלעטשוצרָאפ רעווש רעבָא זיא'ס .טנָאמרעד טינ רע טרעוו תומישר סמולבלעגניר לאונמע ןיא .ןעמוקעגרָאפ

 .ןרעוו טנָאמרעד טשינ ןצנַאג ןיא םיא ַײב לָאז ,ָאטעג ןיא ןעוועג טַאהעג טלָאװ יז ןעוו שינעעשעג ַאזַא זַא ךיז

 ףיוא יז זיא -- ייסע ןַא טימ טרעצנָאק םעד ןיא לייטנָא ןַא ןעמענ טלָאזעג טָאה עכלעוו ,ןכַאברעױא לחר טול

 סָאװ "תואווצ רעװעשרַאװ" ךוב ריא ןיא טשינ ךיוא םיא טנָאמרעד יז .ןטָארטעגפיױא טשינ טרעצנָאק ַאזַא

 1! ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רוטַארעטיל רעד ןוא רעבַײרש ענעמוקעגמוא יד טעמדיוועג זיא
 קנַאדעג ןופ ןענרעלּפָא ןעמ ןעק ,ןעמוקעגרָאֿפ טשינ עקַאט זיא טרעצנָאק רעד ןעוו וליּפַא ,לַאפ ןדעי ףיוא

 יד טימ ,סיוא טעז סע יװ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ זַא ,גנודַאלנַײא רעד ןופ ליטס ןוא ךַארּפש רעד ןופ ןוא ןיילַא

 ליפעג םעד ןרעטכיַײלרעד ,טַײז ןייא ןופ :רעדניל םחנמ ןוֿפ ליטס םעד ןוא רָא"קִיי ןופ ןצנעדנעט עטנַאקַאב

 רעד ןופ ןוא רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןופ טלעוו רעד וצ ןשטנעמ-ָאטעג יד ןריפסורַא ךרוד טײקנגָאלשרעד ןוֿפ

 רעבַײרש יד ןופ עקינייא .רעלטסניק ןוא רעבַײרש עקיטפרעדַאב-טיונ ןפלעהסױרַא ןווּורּפ ,טַײז רעטייווצ

 טַײצ רענעי ןיא ןבָאה ,טרעצנָאק ןופ םַארגָארּפ םעד ןיא רעמענ-לייטנָא יו טנָאמרעד ןרעוו ןעמענ סנעמעוו

 ןשיווצ ןעוועג ןענַײז סָאד .רעטעּפש טַײצ עצרוק ַא ןברָאטשעג ןענַײז עקינייא ,רעגנוה ןופ ןטילעג רעטיב

 רַאפרעד זיא'ס '*:.ןרעטש עלעשרעה ,גרעבנרעטש .נ ,ןרעטש לארׂשי ,דנַאלײװ .ּפ ,טרעבליג המלש :ערעדנַא

 רָאנ טשינ טרעצנָאק ַאזַא ןיא ןעמענ לײטנָא ןַײז טימ טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי זַא ןסָאלשעגסױא טשינ

 עקירעגנוה יד ןפלעהוצסורַא ידּכ סעּפע ןָאט עקַאט רָאנ ,ָאטעג ןיא רוטלוק עשידִיי ןטײרּפשרַאֿפ וצ טניימעג
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 ןַײז ,ןגעלָאק ענַײז יו רעוװש ױזַא ןטילעג טשינ טַײצ רענעי ןיא טָאה ןיילַא רע .רעביירש עקיטפרעדַאב-טיונ

 יײב לשמל ,ןעמייה עטַאוװירּפ ןיא רערעל ַא ןעוועג זיא ןיילַא רע ןוא ךיק-רעדניק ַא ןיא טעברַאעג טָאה יורפ

 143 ,ןרָאטקעריד-טניױשזד יד ןופ רענייא ,ןקישזוג

 עסיורג ןופ גנוריזינַאגרָא רעד ףיוא ליפ ױזַא טשינ טיובעג ןעוועג טייקיטעט סרָא"קִיי זיא טַײצ רעד טימ

 עקידנריטסיזקע ןיוש ןיא טעברַא ףױא רקיע רעד רָאנ ,םוקילבוּפ ןסיורג ַא טימ ןעגנולמַאזרַאפ

 ןיא ,ףליהנײלַא רעלַאיצָאס רעשידִיי רעד ןופ ףליה רעד טימ ,ןעגנירדנַײרַא ןכרוד -- ןעמַאר עכעלטפַאשלעזעג

 .לג"דא ןּפורג-טנגוי ,ןכיק יד ןיא ,ןטעטימָאק-זיוה ןיא -- ןבעלדָאטעג ןשידִיי ןופ ךעלרעמעק ןוא ןטיבעג עלַא

 -ץולחה-רורד רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ,קיטעט ןעוועג אליממ ןיוש ןטיבעג עלַא יד ןיא זיא ןָאסלענעצַאק קחצי

 ךיוא טָאה שוריג ןקידנעמוקנָא ןטימ .ןעגנומענרעטנוא םינימ עטנָאמרעד ןביוא ערעדנַא ךרוד ןוא טייקיטעט

 .ףוס ַא ןעמונעג ןעמעלַא םעד וצ
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 דנַאטשפיוא ןסיורג ןזיב טיַײצ-שוריג רעד ןופ

 רעבמעטּפעס ןט12 ןזיב ילוי ןט22 ןופ -- ָאטעג ןיא ןפַאש ןוא ןבעל ןַײז ןופ הפוקּת רעטסקעז רעד ןיא

 טָאה סָאװ טַײצ יד רעבָא זיא סָאד .ןבירשעג טינרָאג עקַאט .ק.י טָאה ,שוריג ןופ טַײצ רעד ןיא - 2

 סנָאסלענעצַאק קחצי .ןפַאש ןוא ןבעל ןקידרעטַײװ ןַײז ןיא לּפמעטש ריא ןטסקרַאטש םוצ טזָאלעגרעביא

 ןוא טײקיזָאלטכַאמ רעד וצ ןריגַאער ןשירעלטסניק ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ ,שוריג ןכָאנ ןפַאש

 ןוא שוריג ןרַאפ ןטַאנָאמ ערעווש יד ןופ ךשמב עשרַאו ןיא ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ טײקנפלָאהַאבמוא

 ,שוריג ןתעב יאדווַא ןוא ,שוריג ןרַאפ ןיוש .עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ךעלגעט-גָאט ןענַײז ייז תעב

 טָאה רע .ןפַאש ןיַײז ןיא סנייא ןרָאװעג קלָאפ ןשידִיי ןופ לרוג רעד ןוא .ק-.י ןופ לרוג רעכעלנעזרעּפ רעד ןענַײז

 ןענָאילימ יד ןוא ןדִיי רעװעשרַאװ עטעדרָאמרעד רעטנזױט רעטרעדנוה יד טימ טריציפיטנעדיא ךיז

 טשינ טַײצ ערעגנעל ַא טעװ רע זַא ליפעג םעד טַאהעג טָאה רע זיב ,עּפָארייא-חרזמ ץנַאג ןיא עטעטכינרַאּפ

 .החּפשמ ןַײז ןופ דרָאמ ןגעוו ןסיוו םעד ןוא טוט סקלָאפ ןַײז ןופ טייקרעכיז רעד טימ ןבעל רעטַײװ ןענעק

 רעבמעטּפעס ןוא טסוגױא ,ילוי ןיא שוריג ןופ ןכָאװ ןביז יד טכעלעגרעביא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי

 רע זיא שוריג ןרַאפ ךָאנ ;טױט זיא סָאװ רעקידעבעל ַא יװ ,רעִירפ ךס ַא ןופ ךָאנ ךיז קידנטכַארטַאב

 ןופ ףוס ןזיב רעיורט ַא ןיא - ,עטיוטעג יד ךָאנ רעיורט ןיא טליהרַאפ ,טלייצרעד ןײלַא רע יו ,ןעגנַאגעגמורַא

 שטנעמ ַא ,שטנעמ רעדנַא ןַא סױרַא רע זיא געט-שוריג יד ןופ :**.סיוא ךיז טקירד ןײלַא רע יו -- ןרָאי ענַײז

 ,טלעק ןופ ,ָאטעג ןיא ןשטנעמ ןופ טױט םעד ביוא .טבעל סָאװ רעטױט ַא --תעגושמ ןופ לעווש ןפיוא

 ךיז ןיא קידנעניפעג "ןשטנעמ ערעדנַא ןופ טױט ַא" יו טבעלעגרעביא .ק.י טָאה ,רעגנוה ןוא ןטיײהקנַארק

 ןענַײז ןיז ענַײז ןופ ייווצ ןוא יורפ ןַײז תעב --רעבָא רע טָאה ,טױט רעייז ךָאנ ןרעיורט וצ חוּכ גונעג

 םענעגייא ןַײז םוקמוא רעייז ןיא טליפרעד ,ןדִיי 250,000 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ טוט םוצ ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ

 ַא ףיוא טנָאטַאב סָאװ ,שוריג ןרַאפ ןופ ,ָאטעג ןיא ענעברָאטשעג יד ךָאנ רענַײז רעיורט רעד .טיוט

 רעד טָא ,שוריג ןרַאפ ןַאד ןגָאלשעג םיא ןיא ךָאנ טָאה סָאװ טייקיבעל ןופ דוסי םעד ןפוא ןלַאסקָאדַארַאּפ

 ןיא .ןבעל ןרַאפ ןיז ןדעי ןופ גנולַאפעצ ןופ ליפעג ַא רַאפ טרָא םעד ץרַאה ןַײז ןיא ןטָארטעגּפָא טָאה רעיורט

 - .הפוקּת רערעגנעל ַא ןוֿפ ךשמב ,טשינ רעמ טבַײרש .ק.י ןוא שינעמוטשרַאֿפ יד טמוק טירטסופ ענַײז

 בײהנָא .ןבירשעג טינרָאג ,סיוא טעז סע יװ ,.ק.י טָאה 1942 רעבָאטקָא ןט8 ןזיב ןוא ילוי ןט11 ןופ

 ןופ גָאט רעד" :ןיז ייווצ ענַײז ןוא יורפ ןַײז ןופ טוט ןגעוו עמעָאּפ עשיריל ַא רע טביײרש 2 רעבָאטקָא

 ןבױהעגנָא טָאה רע יו םעד ךָאנ ןטַאנָאמ ריפ -- 1942 רעבמעווָאנ ןטימ ןיא טשרע ןוא ,"קילגמוא ןסיורג ןַײמ

 טָאה רע עכלעוו עמעָאּפ יד ןבַײרש טקידנערַאפ ןוא רָאפ רע טצעז --"רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" ןביַײרש

 ,ןיז ייווצ ענַײז ןוא בַײװ ןַײז ןגעוו עמעָאּפ רעד ןופ לטיט םעד ןיא .שוריג ןרַאפ טַײצ עצרוק ַא ןבױהעגנָא

 טרָאװ ןופ שוריּפ רעד :ןבעל ןרַאפ ןיז ןדעי ןוֿפ גנולַאפעצ ןוֿפ ליפעג ןרַאֿפ טֿפַאשתודע ןַא רימ ןעניֿפעג

 טױט ןרעביא רעיורט ןוא רעצ ןופ ןיז ַא טימ ןדנוברַאפ טשינ זיא ,עמעָאּפ רעד ןוֿפ לטיט םעד ןיא ,"קילגמוא"

 ןַײז זַא ןקירדוצסוא ןליוו ןטימ ןדנוברַאֿפ זיא טרָאװ ןופ שטַײט רעקיטכיר רעד ,רעדניק ןוא בַײװ ןַײז ןוֿפ

 ןיא ןײלַא .ק.י ױזַא טרעלקרעד סָאד .קילגמוא רעד זיא סָאד -- החּפשמ ןַײז ןוֿפ טוט ןכָאנ ןביַײלב ןבעל ןגייא

 טימ םענייא ןיא ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ןהנח ןַײמ" :קידנגָאז ,"קלָאּפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד"

 יבצ ּוװ טינ רָאנ סייוו יז / --טּפעלשרַאֿפ יז ןעמ טָאה ןעמַאזוצ ריא טימ ,סייוו הנח ןַײמ /!ןיז ייווצ ערעזדנוא

 יז ,טרָאד) *...בעל ךיא זַא טינ סייוו יז ,קילגמוא ןַײמ ןופ טינ סייוו יז /.ןיב ךיא ּוװ טינ רימ ןוֿפ סייוו יז זיא

1. 

 ןתעב ןעגנובעלרעביא ס'ק-י ןופ שינעפיט יד ןיא ,ךיז טניפעג שינעמוטשרַאֿפ רעד ןופ טנורגרעטניה ןיא
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 ןכלעוו טימ גָאט רעטשרע רעד -- 1942 רעבמעטּפעס ןטסקצז ןפיוא רעטפניפ רעד --גָאט-ַאלימ רעד ,שוריג

 יד ןבָאה ךָאװ רעד ןיא .שוריג ןסיורג ןטריזינַאגרָא ןופ ךָאװ עטצעל יד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה'ס

 יד ,ייז ןשיווצ ןוז ןַײז ןוא .ק.י ךיוא ,עיצקעלעס ַא וצ ןלעטשוצ טזומעג ךיז עשרַאװ ןיא ןדִיי ענעבילבעגרעביא

 ןדִיי 47,791 ,ןטַאטשרַאװ יד ןופ םיּתב-ילעב יד טימ ןעמַאזוצ ָאּפַאטסעג יד טריפעגכרוד טָאה עיצקעלעס

 ןט14 םעד !*.ןסַאג יד ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַײז 3,047 ןוא עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןענַײז

 14 עשרַאװ ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןיז ייווצ ןוא יורפ ס'ק-י ןענַײז 1942 טסוגױא

 ןעמוקעגרָאפ םיא ןיא זיא סָאװ יוניש םעד טייקרָאלק רעטסערג רעד טימ .ק.י טבַײרשַאב "לטיו סקנפ" ןיא

 רעטרעוו ענַײז .שוריג ןסיורג ןופ ןכָאװ יד ךָאנ ןוא רַאפ ,טיױט ןטימ גנופערט רערַאבלטיממוא ןַײז תעב

 םעד ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה עכלעוו גנורעטישרעד רעפיט רעד ףיוא טכיל עקרַאטש ַא ףױרַא ןפרַאװ

 :טביײרש רע .שוריג ןכָאנ ןבירשעג טָאה .ק.י סָאװ ץלַא סױרַא טסקַאװ סע ןכלעוו ןופ טסקעטנָאק ןקיטסיײג

 ןרָאװעג ןענַײז רעזַײה-ָאטעג יד ןופ רענױװנַײא יד (ןעוו} געט-עדַאקָאלב עטשרע יד ןופ ןעמוקנָא ןזיב"

 ןוא .רבק ןזיב ןטײלגַאב ךימ טעוו {ענעברָאטשעג יד ךָאנ) רעיורט רעד טָא :טביילגעג ךיא בָאה --טרעגַאלַאב

 ,ָאי .רעקלעפ יד ןופ עטסקירעדינ יד ןופ טוט םוצ ןּפַאכרַאפ ןוא גנורעגַאלַאב ןופ געט יד ןעמוקעג ןענַײז טָא

 ייווצ ןופ הפוקּת ַא ךָאנ ןוא .הגירה רעד וצ טריפעג טרעוו קלָאפ ץנַאג ןַײמ ןעוו געט יד ןעמוקעגנָא ןענַײז סע

 רעד ,רעבמעטּפעס שדוח ןיא גָאט רעטפניפ רעד ,ןעמוקעגנָא רע זיא ,טשרע וצ גנורעגַאלַאב ןטַאנָאמ

 ,טשינרָאג רעד ןוא !ןרָאװעג טשינ זיא רעיורט רעד ,ןרָאװעג טשינ זיא'ס ןוא ןעמוקעגנָא זיא רע ,גָאט-ַאלימ

 טבעוושעג ,טבעוושעג רימ ףיוא טָאה ןקָארשעג ךיז בָאה'כ ןכלעוו רַאפ םילבה-לבה רענעי ,טשינרָאג רענעי

 -198 יזז ,טרָאד) " ...דנע ןַא ןָא ןוא בײהנָא ןַא ןָא םילבה-לבה ַא טבעוושעג רימ ףיוא טָאה סע ...רימ ףיוא

9). 

 ,ןטכיזניה ךס ַא ןיא ,טנעמוקָאד רעכעלנייוועג ןייק טשינ זיא "לטיו סקנפ" זַא ןרעוו ןזיוועגנָא ףרַאד סע

 יײנ סָאד ןופ ,רבחמ ןופ גנערטשנָא ןַא זיא סָאד --תונורכז ןייק טשינ ןענַײז סָאד ,ךובגָאט ןייק טשינ זיא סָאד

 טָא וצ ,רעטעּפש רָאי ַא ,ןעִיצַאב וצ ךיז ווּורּפ רעד .טבעלעגרעביא ָאטעג ןיא טָאה רע סָאװ סָאד ןבעלוצפיוא

 ןגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג טַארוקַא טלָאװ יז יו ןוא טרַאוװנגעק ַא ןעוועג טלָאװ יז יו טײהנעגנַאגרַאפ רעד

 ךיוא סױרַא טלַאװק ןענַאד ןופ ;"לטיו סקנפ" ןופ תודוסי עשיטסיליטס יד ןופ רענייא זיא סָאד -- ןביײרש ןתעב

 טרעוו ,ןרָאװעג ןגיוושרַאפ זיא הפוקּת רעטסקעז רעד ןיא סָאװ סָאד :טרעוו רעשירָאטסיה רעסיורג ןַײז

 טײהנעגנַאגרַאפ רעטנעָאנ רעד ןגעוו ָאד טדער ןָאסלענעצַאק קחצי ."לטיו סקנפ" ןיא ,זַײוװלײט טבעלעגפיוא

 םַײב טייקיטכיוו ערעדנוזַאב ַא סקנּפ-לעטיוו רעד טָאה רַאפרעד ,טייקיטציא ןַא ןעוועג ךָאנ טלָאװ יז יו

 זַא טשינ קפס ןייק זיא'ס .שוריג ןתעב ךיוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג סיק .י ןטכַארטַאב

 ןבעגוצרעביא שינעפרעדַאב רעקיטסיײג ַא ןופ טַאטלוזער ַא זיא סקנּפ-לעטיוו םעד ןביַײרש םַײב ליטס רעד

 .ןרעוו רעייז תעב ,טַײצ רענעי ןיא ןעגנובעלרעביא יד ,ךעלגעמ זיא'ס לפיוו ףיוא ,ךעלטקניּפ

 רעד ןעוו .הנּכס רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא טבעלעג ,עשרַאװ ןיא ןדִיי עלַא יו ,.ק.י טָאה שוריג ןסיורג ןתעב

 -סטעברַא עשלַאפ םיא רַאֿפ ןפַאשעג ךַײלג דנַײרפ-"ץולחה" ענַײז ןבָאה ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה שוריג
 םיא זיא רעטעּפש טַײצ ַא טימ .ןַאמלַאה טנַאקירבַאפ ןשטַײד ןופ ּפָאש ןיא רעטעברַא ןַא סלַא ,ןטנעמוקָאד
 גנַאּפנָא ןכָאנ ךָאװ ַא .ץלוש ץירפ טנַאקירבַאּפ ןשטַײד םיַײב רעטעברַא ןַא יו ןרעוו וצ ןעמונעגנָא ןעגנולעג
 ,עיּפילָאװָאנ ןסַאג יד ןופ ןדִיי יד ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענַײז ,טסוגױא ןט1/ילוי ןט30 םעד ,שוריג ןופ
 רעבירַא רעטעברַא ןַא יו זיא ןוא הריד ןַײז ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה .קיי '*?,ןסַאג עשינכש ןוא יקּפילָאװָאנ
 80,*14 עיפילָאװָאנ ףיוא ,רעטעברַא ערעדנַא עלַא טימ ּפָאש סעצלוש ןופ ןעגנוניוװ יד ןיא ןעניווו

 לרוג םעד ןוא לרוג םענעגייא ןטימ ןָאטרַאפ ןעוועג זיא רענייא רעדעי ןעוו ,געט-שוריג עטשרע ענעי ןיא
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 תבוטל ,ןווָאקַאינרעשט ןופ םוקמ-אלממ םַײב טרינעוורעטניא ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה ,עטסטנעָאנ יד ןופ

 טשינ עשרַאװ ןופ ןלָאז יז ןרעכיזרַאפ וצ קידנכוז --רעלטסניק ןוא רערעל ,רעבַײרש ןגעלָאק ענַײז

 רעמ ,עטנַאקַאב ןוא םירבח ןעװעטַאר וצ גנַארד ַא םעד ןיא טקעטשעג טָאה סע ליפ יו ףיוא .ןרעוו ןבירטרַאפ

 סקנפ ןיא םעד ןגעוו טלייצרעד ןײלַא .ק.י סָאװ סָאד תודע טגָאז ,ןעגנונעכערסיוא ערעדנַא זיא סע עכלעוו יו

 -"טנַײה" יד ןופ םענייא ןעזװַאג טימ יצ ,ךיז טכַאד ,שטיוװָאניליכ טסילַאנרושז ןטימ ךיא.." :לטיו
 יד ןגעוו ,הליהק רעד ןיא ףליהעג סווָאקַאינרעשט ,ןיקסווָאקילעיװ טימ ןדער טלָאװעג רימ ןבָאה ,ןרָאטקַאדער

 יז ןעגנערב ,זייב ןופ ןטיהרַאפ יז ,רעקיזומ עשידִיי יד ןוא רעלָאמ יד ,רערעל יד ,ןטסילַאנרושז ןוא רעבַײרש

 טָאה ,טרעוו {סיורגַ) ןוֿפ רעביירש יירד ייווצ רַאּפ רָאנ ...טרעפטנעעג טָאה יקסווָאקילעװ ...טרָא ןרעכיז ַא וצ

 :טסייה'ס ...טנוזעג-יַיז ןטלַאק ַא טימ ןזָאלרַאפ םיא ןבָאה רימ ...ןסעּפע} ןָאט רימ ןענעק ,טגָאזעג רימ רע

 יד ןוא ...ןבעל םוצ סיוא רימ ןבַײלק ןעמעוו ,עטסיל ַא ןבעג םיא ןלָאז רימ ...יַײרד ,ייווצ רָאנ ,זדנוא ןופ ַײרד

 .(181 יז ,טרָאד) "...ןרעװ טלײטעגּפָא ייז ןלָאז טוט םוצ --ערעדנַא יד ,ערעדנַא

 וצ זיב ץענערג יד זיא סָאד ,ךָאװ-שוריג רעטצעל רענעי ןיא ןעשעג זיא סָאװ סָאד ןוא גָאטדַאלימ רעד

 ןביַײרשַאב וצ ליפ וצ ןזױוַאב טשינ .ק.י טָאה ,רעטַײװ .עיצקַאער עשירַארעטיל ס'ק.י טײגרעד סע רעכלעוו

 ןבילבעג טַײצ עצנַאג יד יא סָאד ןעוו וליפַא -- ןפַאש ןקידרעטיײװ ןַײז ןיא ןעִיצַאב וצ ךיז טקעריד םעד וצ ןוא

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןטפירש ענַײז עלַא ןיא .ןכיירגרעד וצ טסַײלפעג ץלַא ךיז טָאה רע ןכלעוו ,ליצ ןַײז

 1944-1943 ןרָאי יד ןיא לעטיװ ןופ ןטפירש ענַײז ןיא וליפַא ןוא ,געט-ַאלימ יד טשינ רע טרירַאב ,שוריג ןכָאנ

 לעטיוו רעד .תודע רעטעקריד ַא ןעוועג זיא רע עכלעוו ןופ ןשינעעשעג יד טשינ יו טעמּכ רע טבַײרשַאב

 םענופ דיל סָאד" ןיא ןוא ,גָאט-ַאלימ םעד ברע ןשינעעשעג יד טימ ,שיגָאלָאנָארכ ,ךיז טקידנע סקנּפ

 רע סָאװ םעד ןופ גנובַײרשַאב עטקעריד וצ ַא סיוא ןצנַאג ןיא טעמּכ .ק.י טדַײמ "קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא

 טזָאל ,ָא - ןעזעג בָאה ךיא" :רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנערַאפ "סַאגַאלימ יד" קרּפ רעד .ןעזעגוצ ןַאד טָאה

 :ךַײא ןריױװשַאב בָאה ךיא /?ּוװ ךימ טגערפ טינ ?ןעוו טינ ?סָאװ -- ךימ טגערפ טינ ,טשינ ךימ טגערפ ,ךימ

 149 ײסַאגיַאלימ יד ןופ לָאמ ןייק ןרעה טשינ ןוא טשינרָאג ןשרָאפ טינ

 טרעוו ,ןרָאי-ָאטעג רעװעשרַאװ ענַײז ןגעוו "לטיו סקנפ" ןיא טבַײרש ןוא טלייצרעד .ק.י סָאװ ץלַא ןופ

 לָאצ עסיורג עכעלנייוועגמוא יד :??.גָאט-ַאלימ םעד ברע רעבמעטּפעס רעטרעפ רעד ןבירשַאב ץלַא רַאפ רעמ

 ןופ ןלייט ערעדנַא עלַא ןיא טשינ רעמ ןעניפעג רימ ןכיײלג סנעמעוו ,גָאט םעד ןופ ןשינעעשעג יד ןגעוו םיטרּפ

 ןיא גָאט ןייא ןגעוו טלייצרעד טיירב טרעוו טרָאד לַײװ ךיז רַאפ טייקיטכיוו עסיורג ַא טָאה ,"לטיו סקנפ"

 יד ןופ ָאד סױרַא זיא .ק.י רעכלעוו בילוצ הביס יד זַא רעבָא ךיז טכַאד סע .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןבעל ס'ק.י

 ןָאט וצ סָאװ רעקינייוו טָאה ,סקנּפ ןופ ןלייט ערעדנַא עלַא ןיא ןעגנובַײרשַאב ענַײז ןופ ןעמַאר ענעמונעגנָא

 רעד סָאװ טקַאפ ןטימ אקווד רעמ ןוא רעבמעטּפעס ןט4 ןופ ךשמב ןשינעעשעג יד ןופ טייקיטכיוו רעד טימ

 ַא ,שינעעשעג עכעלבַײרשַאבמוא ןַא -- ןבעל ןַײז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןבילבעג טיא רַאפ זיא גָאט-ַאלימ

 ןגעוו .תעגושמ ןוא טיײקרָאלק ןשיווצ ץענערג יד ךיוא קיטַײצכַײלג זיא סָאװ שינעמוטשרַאפ ןופ ערעירַאב

 טריפעג ןגרָאמירּפ ַא ןיא ןענעז רימ..." :1943 טסוגױא ןט20 םעד ,רעטרעװ עשוריפב .ק.י טדער םעד

 ַא ךָאנ ,ענעי ןוא טוט םוצ יד .טדיישעצ זדנוא ןעמ טָאה ףָאהנעמַאזדַאלימ גָאר ןפיוא ...ַאלימ ףיוא ןרָאװעג

 ךיא ...ןלייצרעד טשינ ךיא לעװ גָאט-ַאלימ םעד ןיא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ...ןבעל םוצ ןכָאװ יצ געט רָאּפ

 ןפורעגסױרַא טשינ לָאמ ַא ךָאנ רימ ןיא ךיא בָאה ןעזעג בָאה'כ סָאװ סָאד .ןרעוו עגושמ לעוו'כ זַא ארומ בָאה

 סָאד ,ןגיוא ענעגייא ענַײמ ןופ ןגרָאברַאפ ,ןצרַאה ןיא ןבָאר גרַאפ ףיט ךָאד זיא סָאד .טַײצ רָאי ַא דלַאב ןיוש

 ךיא קעוו רעמָאט .ןעגנערבפרַא קירוצ {טינו סע לעװ ךיא .ןועגש ןַײמ טימ ןעמַאזוצ ןבָארגַאב {טרָאד) זיא

 חומ ןַײמ טעוװ רע ,ןפיולפיוא ךיז תעגושמ רעד ךיוא טעװ ןבָארגַאב רימ ןיא ףיט זיא סָאװ לטניב םעד ףיוא
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 -ַאלימ יד ןבַײרשַאב וצ טמוק סע תעב שינעמוטש יד !*!* ...ץרַאה ןיַײמ ןגָאלשרעד ןוא ןעלקנוטרַאפ

 ןַײז טימ עיזַאטנַאפ ןַײז ןופ ךערּפשעג ַא ןיא -- לשמל ,לָאמ רָאּפ ַא .ק.י טרָאד טנָאמרעד ,ןשינעעשעג

 יד ןלייצרעד ךַײא לעװ ךיא" :רע טגָאז ,טיױט םוצ ןיז עטּפעלשרַאּפ ייווצ עניַײז ןוא יורפ רעטעדרָאמרעד

 וצ ןענעז סע ּוװ --ַאלימ !סַאג ַאלימ יד ...סַאג ַאלימ רעד ףיוא ,ב"שת תנש רעבמעטּפעס ןטפניפ ןופ ןליורג

 לעװ ךיא ...טנזיוט טרעדנוה רעביא ,ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןופ ךעלטשער יד ןרָאװעג טסערּפעגפיונוצ ,סנפיוה/

 ןופ טשינ ץמש לציּפ ןייק וליפַא ןלייצרעד טינ ךיַײא לעװ ךיא ביוא ןוא ,סַאג ַאלימ רעד ןגעוו ןלייצרעד ךַײא

 ,טרָאד) "טנעקעג טשינ בָאה'כ לַײװ רָאנ ,טלָאװעג טשינ בָאה'כ לַײװ טשינ {ןַײז סע טעוו) סַאג ַאלימ רעד טָא

 .(195 יז

 ןופ ןטפירש ענַײז ןיא יירשעגייוו ס'ק-.י ןופ חוּכ רעד ןוא טפַארק-קורדסיוא יד זַא ,זיא הרעשה רעזדנוא

 ןליורג ענעעזעג ןוא ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ ענַײז ןיא אקווד טלצרָאװ ,1942 רעבמעטּפעס ןט12 ןכָאנ

 סקנּפ-לעטיוו םעד .טשינ טקעריד רעבָא רע טריגַאער ןטפירש ענַײז ןיא .ךָאװ-שוריג רעטצעל רעד ןיא

 זיא רע רעדייא ןטַאנָאמ בלַאה ַא ןוא סקעז ,1943 רעבמעטּפעס ןט16 םעד ןבַײרש רע טקידנערַאפ

 ףוס רעזדנוא ןופ בייהנָא םעד טשינ ,ָאד בָאה רעבָא ךיא ןוא" :רעטרעוו יד טימ -- ןרָאװעג טעדרָאמרעד

 םענעטינשרַאפ ןגעוו ,1942 רָאי ןופ רעמוז ןקיטולב ןופ דנע יד';בייהנָא ןופ ףוס םעד רָאנ ,ןלייצרעד טלָאװעג

 טקיליטרַאפ ןטצעל ןזיב ןענעז סָאװ ןדִיי רעװעשרַאװ טנזיוט טרעדנוח ריפ ,ןדִיי טנזיוט טרעדנוה ריפ ןופ ןבעל

 .(204 יז ,טרָאד) "!רימ ייוו ,גָאט-ַאלימ ןגעוו ןלייצרעד טלָאװעג בָאה'כ ,רעמוז םענעי ןופ ףוס ןזיב ןרָאװעג !

 .געטדַאלימ יד ןבַײרשַאב וצ גנַארד םעד ןופ טריוויטָאמ סקנּפ-לעטיוו רעצנַאג רעד זיא ,רעטרעוו יד טול

 ןיא טשינ טעמּכ ךיוא ןוא "לטיו סקנפ" ןיא טשינ ,ןעגנַאגרעד טשינ םעד וצ רעבָא זיא ןָאסלענעצַאק קחצי

 .רעטעּפש ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ "קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד"

 רעטצעל רעד ןופ גנובַײרשַאב יד סָאװ טרָא סָאד ןוא גָאט-ַאלימ ןגעוו ןגָאזסױרַא סנָאסלענעצַאק קחצי

 ַא ןענַײז ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןיא ןוא "לט סקנפ" ןיא טמענרַאפ ךָאװ-שוריג

 -סגנוקידייטרַאפ ַא זיא -- גָאט-ַאלימ םוצ עיצקַאער רעלופ ןוא רעטקעריד ַא ןופ זָאלסיױא רעד זַא זַײװַאב

 ןטנורגּפָא עטנפעעצ המשנ ןַײז ןופ ןשינעפיט יד ןיא טרירעגמוא ןזָאלוצרעביא םיא טכעלגעמרעד סָאװ לטימ

 -ָאטעג רעװעשרַאװ לטשער סָאד ןוא יבצ ןוז ןַײז טימ ןעמַאזוצ ,רע תעב םיא ןיא ןעמוקעגפיוא ןענַײז עכלעוו

 ךרוד ןטכַארטעגסױא ןַא ,טיוט ַא טימ גיוא ףיוא גיוא ךָאװ ַא ןופ ךשמב ןרָאװעג טלעטשעגקעוװַא ןענַײז -- ןדִיי

 ךס ַא ןעוועג םּתסה-ןמ ייז רַאפ ןענַײז ךרודַא ןַאד ןענַײז ייז עכלעוו ךרוד םייוניע-טיוט יד .ןשטַײד יד

 רענייא רעדעי טָאה בצמ ןבלעז םעד ןוא ןייא ןיא ןעמַאזוצ עלַא קידנעיײז לַײװ ,ןײלַא טוט ןופ רערעווש

 טקישרַאפ יצ ,טעדרָאמרעד ןרָאװעג ןענַײז ערעדנַא תעשב טוט םענעגייא ןַײז ךעלגעט-גָאט טבעלעגרעביא

 ןַײז רַאפ קהבומ ןמיס ַא לַאקסָאדַארַאּפ זיא תעגושמ ןרַאפ ארומ סנָאסלענעצַאק קחצי .עקנילבערט ןייק

 ױזַא ךיז טלדנַאװרַאפ ַאלימ ףיוא געט יד ןופ גנובַײרשַאב רערעטיירב ַא ןופ ךיז ןטלַאהּפָא ןַײז .טײקרָאלק

 ןפַאש ןַײז ןיא טייקטמוטשרַאפ יד ןוא שינעמוטש יד ןעק טכיל םעד ןיא .גנוטער ַא ןיא םיא רַאפ םורַא

 עטצעל ענַײז ןיא עיצקַאער עטניזַאב ערָאלק ַא ןעיובפיוא ןַײז תעב עידַאטס עקיטיונ ַא יו ןרעוו טכַארטַאב

 .ןעניזַאב וצ טשינ ןײלַא זיא סָאװ טייקכעלקריוו ַא וצ ,קרעװ רעװעשרַאװ
 וצ רעבָא ןוא רעטַײװ סערעטניא רעדנריברָאסבַא ןַײז ןוא יירשעגייוו ס'ק-י ןופ חוּכ רעוויטסעגוס רעד

 טשינ ןענַײז -- לעטיו ןיא ןוא עשרַאװ ןיא םענַײז רָאי ןטצעל ןופ ךשמב ,הרובג עקיטסַײג עשידִיי ןבַײרשַאב

 ןַײז ןופ תוברוח יד ןשיוצ ןופ ןלעטשפיוא קירוצ ןוא ןרילומרָאפ וצ ַײנ סָאד ןופ ווּורּפ ַא יו שרעדנַא

 ןַײז ןופ טוט ןזָאלקעוװצ ןרַאפ טַײטַאב ןרעטיירב ַא ןוא ןיז ַא ,טלעוו-ןליפעג ןוא -ןעקנַאדעג רעטרעטשעצ

 ןַא ןופ טייקכעלגעמ ַא ןפַײרגַאב וצ גנערטשנָא ןַא סיוא ןוא ןברוח םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,קלָאפ
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 ןַײז טעװעטַארעג .קיי טָאה ױזַא רָאנ !*?.רעטַײוװ ףיוא טייקשידִיי ןוא ןדִיי רַאפ טפנוקוצ רעקידנריטסיזקע

 ,ליורג ןטבעלעגרעביא ןופ םיטרּפ יד ןבַײרשַאב ןוא ןדיײרַאב וצ טָאטשנַא :טכיװעגכַײלג ןקיטסַײג ןטָארדַאב

 ןקידלַאװג ןלעוטקעלעטניא ןַא טקיטלַאטשעג קרעװ ענַײז ןיא רע טָאה ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא

 ןטסָאמרַאפ ךיז טומ טימ טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי !*'.עזָאלניז טשרמולּכ סָאד ןעניזַאב וצ גנערטשנָא

 ןטרינַאלּפ םעד ןגעקטנַא ןסָאלשטנַא ךיז קידנלעטש ,גנוטכינרַאפ סקלָאפ ןַײז ןופ טקַאפ ןטימ ךעלרעניא

 ןוא טײקשירעפַאש ןופ ,עיזעָאּפ ןופ חוּכ רעד טָא זַא גנונעפָאה רעד טימ ,דיל ןַײז ןופ זוּכ ןטימ --דרָאמנסַאמ

 ןשיצַאנ ןרַאפ גערפּפָא רעקידנעטש ַא יװ ןבַײלב טפנוקוצ רעד רַאפ טעװ רעיודסיוא ןקיטסײג ןופ

 ןַײז ןיא רָאי ייווצ עטצעל יד ןופ ןפַאש ס'ק-י .טייקשידִיי ןוא ןדִיי ןופ רכז ןדעי ןשיוװּוצּפָא ווּורּפ ןטריזינַאגרָא

 ןיא ןעגנוכיירגרעד עשירַארעטיל ס'ק-י ןופ זילַאנַא ןַא .םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא םעד ןגעוו תודע טגָאז ןבעל

 - סע זיא ,1944 ןוא 1942 ןשיווצ ןפַאשעג םיבתּכ עטצעל ענַײז ןופ טַײטַאב ןשירָאטסיה ןופ ןוא ,טַײצ רעד

 .ןזַײװַאב וצ חוּכב

 ןענַײז ןריּפַאּפ-סטעברַא עשלַאּפ יד .שוריג ןתעב ןבעל סיק-י ןגעוו טסּוװַאב זיא קיניײװ רעייז ,טגָאזעג יו

 ןוא ןבעל ס'ק-י זיא שוריג ןופ גנַאפנָא ןטימ לַײװ ,דנַײרפ-"ץולחה" ענַײז ןופ ןרָאװעג טיירגעגוצ םיא רַאפ

 טקיטפעשַאב ןעוועג טשינ ןַאד זיב זיא .ק.י --רעכיזמוא רָאג זיב ןרָאװעג החּפשמ רעצנַאג ןַײז ןופ לרוג רעד

 טנַאקירבַאפ ןשטיַײד םַײב רעטעברַא רעלַאגעל ַא ןיוש רעטעּפש קידנעיַײז .ָאטעג ןיא טַאטשרַאװ םוש ןייק ןיא

 ןטשרע ןשיווצ ,1942 רעבמעטּפעס ןט12 ןכָאנ ךיוא ןטעברַא וצ טרָאד טצעזעגרָאפ .ק.י טָאה ,ץלוש ץירפ

 154 (1943 ראונַאי ןיא) ןטייווצ םעד ןוא שוריג
 ןוא רעדניק טימ רענעגעוו ענעדָאלעגנָא יד ןײמעגלַא ןיא .ק.י טבַײרשַאב געט-שוריג עטשרע יד ןגעוו

 ןגיוא ענַײז סָאװ רע טלייצרעד טרָאד ;"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןיא --ענעסקַאװרעד

 קחצי ,לשמל ,טלייצרעד םיטרּפ !**.םיטרּפ ןייק ןענָאמרעד וצ טשינ ליפ וצ רעבָא ךיז טיה רע ,ןעזעג ןבָאה

 גנַאפנָא ןתעב ןענָאסלענעצַאק קחצי טימ טַײצ ןייא ןיא ,ןעזעג רעדליב עבלעז יד דָארג טָאה סָאװ ןַאמרעקוצ

 ַא טקעלּפטנַא רימ רַאפ ךיז טָאה סַאג יקּפילָאװָאנ רעד ףיוא ... .ק.י וצ טליַײאעג בָאה'כ" :שוריג ןופ

 ןייק ןעגנערב וצ יז ידכ ןדִיי ןַײרַא ןעמ טריפ דרעפ עטנַאּפשעגנַײא טימ ןגָאװ ַא ןיא :דליב ךעלקערש

 יד רַאפ יז ןּפעלש ,יז ןגָאלש סיצַאנ יד ןוא ,עלעפוע ןַא טנַאה ריא ףיוא ,יורפ עגנוי ַא זיא טָא .עקנילבערט

 טָאה רע ,הצע ןַא ןבעגעג ךיז טָאה טנַאיצילָאּפ ןייא רָאנ .עכיבייל ַא יו טפמעק ,טשינ ךיז טריר יז ןוא ,רָאה

 ןיא טריפעגנַײרַא םיא ןוא טנעה עריא ןופ דניק סָאד ןָאטעג ּפַאכ ַא םיצולּפ טָאה רע ,יורפ יד ןזָאלּפָא ןלױפַאב

 םענעעזעג םעד ןופ טלמַאטרַאפ .טיוט םוצ -- ןַַײרַא ןגָאװ ןיא דניק ריא ןפָאלעגכָאנ יורפ יד זיא דלַאב .ןגָאװ

 ןַײז וצ סיוא טפור ןוא ןייוועג רעטיב ַא טימ טייטש רע ןוא זיוה ןיא ןענָאסלענעצַאק קחצי וצ ןַײרַא ךיא ןיב

 םיא בָאה'כ '!קלָאפ ןצנַאג ןטימ סַאג ןיא ןייג רימָאל ,ןבעל טשינ רָאט עמ ,ןטרַאװ טשינ רעמ ףרַאד עמ :יורפ

 רעטעּפש .ןקידנענייװ ַא טזָאלעג םיא בָאה'כ .דניק ןיילק ַא יו רימ וצ טעילוטעג ךיז טָאה רע ןוא ,טרעטנומעג

 םענופ דיל סָאד ןַײז ןיא ,סַאג ןפיוא ןעזעג עדייב ןבָאה רימ סָאװ םעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא ןענוֿפעג ךיא בָאה

 155 יללָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא

 ןצנַאג ןיא ,ּפָאש סעצלוש ןופ חטש ןפיוא ןענופעג .ק.י ךיז טָאה טסוגױא שדוח םעד ןוֿפ ךשמב

 רעלַארטנעצ רעד ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ץולחה-רורד ןופ דניײרפ ענַײז ןופ טרעדנוזעגּפָא

 157 ָאטעג

 ,1943 רַאונַאי ןט17 ןזיב 1942 רעבמעטּפעס ןט13 ןשיוװצ ,הפוקת רעטעביז רעד ןופ םישדח ריפ יד תעב

 ןיא רעבירַא טייג ןוא לָאמ רָאּפ ַא ןַײא ךיז טלעטש רע ,גנודיישעצ יד רערעווש ץלַא ןרָאװעג .ק.י רַאֿפ זיא

 טשינ ןעוועג (סנוז ןַײז ןוא) ןבעל ןַײז זיא טַײז ןייא ןופ !** ,דניירפ ענַײז טימ ןעז וצ ךיז ָאטעג ןלַארטנעצ
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 ןַײז טימ ןעמַאזוצ ןרעכיזרַאפ ךיז טשרמולּכ טנעקעג רע טָאה ןשטַײד יד רַאפ קידנטעברַא רָאנ ןוא רעכיז

 ןכָאנ ןופ הפוקּת רעד ןיא --טלָאװעג .ק.י ךיז טָאה טַײז רעטייווצ רעד ןופ ;טיײצ רעצרוק ַא ףיוא --ןוז

 יד ןוא טַײצ עטסערג יד ןעמונעגוצ םיא ַײב טָאה רעבָא טעברַא יד ,ןבַײרש טימ זיולב ןבעגּפָא -- שוריג

 ןעוו טַײצ יד זיא סָאד :?*?,ןצלוש ַײב טעברַאעג רעטַײװ .ק.י טָאה ןטַאנָאמ ריפ יד ןופ ךשמב !*?.תוחוּכ עטסעב

 טמענרַאפ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידִיי יד סָאװ סעיצקנופ ןוא טרָא ןיא רָאפ ןעמוק ןעגנורעדנע עקיטכיוו

 רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ַײס ןוא טסקַאװ סָאװ םירבח לָאצ ריא טימ גנודניברַאפ ןיא ַײס --ָאטעג ןיא

 יד סָאװ ףליה רעד עגונב ךיוא .עיצַאמיטיגעל רעייז ןוא ןטעטױװיטקַא עריא רַאפ עזַאב רעכעלטפַאשלעזעג

 ןיא רעפמעק יד ןופ ןטקנוּפ-רירטנעצנַאק עקידרקיע יד '*!.םיא רעסיוא ןוא ,ָאטעג ןיא טמוקַאב עיצַאזינַאגרָא

 רעד ףיוא ,"רורד" ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג ךיוא זיא טרָאד ;ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא ןעוועג ןענַײז ָאטעג

 ,ָאטעג "ןויטקודָארּפ" ןיא טַײצ רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי .סַאג ףָאהנעמַאז

 ןענעבנגרַאפ ךיז .ק.י טגעלפ ,םיא ךָאנ ךיוא ױזַא ,שוריג ןופ הפוקּת רעד ןיא יװ ױזַא .ייז ןופ טרעדנוזעגּפָא

 ףיוא ,ץולחה-רורד ןופ דנַײרּפ ענַײז וצ ןעמוק ןוא שינעביױלרעד ַא ןָא לָאמ וצ ,ןסַאג ענעטָאברַאּפ יד ךרוד

 152 שוריג ןרַאפ ענומָאק ץולחה-רורד רעד ןופ טרָא םעד - 34 ַאנלעיזד ןטיברַאפ טָאה סָאװ ,56 ףָאהנעמַאז

 ןעזעג קיניײװ ךיז .ק.י טָאה 1943 רַאונַאי ןטימ ןזיב 1942 ילוי ףוס ןשיווצ סָאװ רָאי ןבלַאה טעמּכ םעד ןיא

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טעמָאמ ןקידנרידיצעד ןיא אקווד רעבָא ,ץולחה-רורד ןופ דנַײרפ ענַײז טימ

 רע טָאה -- רעטַײװ ןוא 1943 רַאונַאי ןט18 םעד --דנַאטשפיוא ןטשרע ןתעב ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי

 יד טימ ףמַאק ןטנּפָאװַאב ןופ תודע רעטקעריד ַא יװ .ןשינעעשעג יד ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא ןענופעג ךיז

 : .ןשטיײד

 טלייצרעד ייז טָאה ןוא ,ןעניקטעבול היבצ ןוא ןענַאמרעקוצ קחצי וצ ןעמוקעג .קיי זיא רַאונַאי ןט17 םעד

 ןוא -- "רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" --סיוא טזַײװ סע יו ,ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ עמעָאּפ רעסיורג ַא ןגעוו

 ןוא ּפָאש םעד ןזָאלרַאפ ליוו רע זַא ,ןביַײרש טימ רָאנ רעטַײװ ףיוא ןבעגּפָא ךיז ליוו רע זַא טרעלקעד טָאה רע

 .ק.י טרעוו געט ענעי ןיא !**.ץולחה-רורד ןופ דניירפ ענייז וצ ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא ןייגרעבירַא קיטליגדנע

 ןסָאשרעד טשינ יצ ָאי ןענעק סָאװ יד ןופ רענייא קידנעַײז .קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא ןופ רעגניזַאב רעד

 ַא ןוא ליפעג ַא םיא ןיא טקיטַײצ ,עקנילבערט ןייק ןרעוו טקישרַאפ טשינ יצ ָאי ןענעק ןוא ,סַאג ןיא ןרעוו

 ןריפ ןוא ןרינַאלּפ ןשטיײד יד ןעוו טַײצ ַא ןיא ,קלָאפ ןַײז רָאנ ,םיא טשינ טרעהעג ןבעל ןַײז זַא שינעטנעקרעד

 רָאנ טלָאװעג רע טָאה טױט ןרעכיז ַא רַאפ קידנעייטש .עּפָאריײא ןיא ןדִיי עלַא ןופ גנוטכינרַאפ יד ךרוד

 וצ 1943 רַאונַאי ןט17 םעד אקווד שטנּוװ ַאזַא טימ ןדנעוו וצ ךיז ןגױװַאב םיא טָאה סָאװ הביס יד .ןביײרש

 רעד ןופ דילגטימ ַא ,יבצ ןוז ןַײז ןופ טעטיוויטקַא רעשידרערעטנוא רעד טימ ןדנוברַאפ זיא ,דניײרפ ענַײז

 ןיא טָאה רע תעב ןרָאװעג טריטסערַא רעִירפ גָאט ַא טימ זיא רעכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי

 יד ןופ םענייא ףיוא לַאפנָא ןטנּפָאװַאב ַא טריפעגכרוד עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ תוחילש

 טַײרּפַאב ןוז ס'ק.י זיא ןטייקירעווש עסיורג טימ .טעברַאעג טָאה .ק.י ןעמעוו ַײב ,ןצלוש ַײב םירמוש עשידִיי

 ןסָאלשַאב זיא'ס .הנּכס רערעכיז ַא ןופ ןוז ןַײז ןרעטַײװרעד וצ יוװ געוו ַא טכוזעג טָאה .קיי ןוא ,ןרָאװעג

 ,ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא רעבירַא ןוז ןַײז טימ טעװ ןוא ּפָאש םעד ןזָאלרַאפ טעװ .קיי זַא ,טנװָא םענעי ןרָאװעג

 16+ 58-56 ףָאהנעמַאז ףיוא ןרעוו טיירגעגוצ יז רַאפ טעוו סָאװ רעמיצ ַא ןיא
 םעד ןטיירגוצוצ -- לָאמ ןטייווצ םוצ ןעגנַאפעגנָא ןשטיַיד יד ןבָאה ,רַאונַאי ןט18 םעד ,רעטעּפש גָאט ַא

 -ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ סעּפורג-ספמַאק עקיניײא ןבָאה דלַאב .עשרַאװ ןיא ןדִיי ענעבילברַאפ יד ןופ שוריג
 ןשיווצ --58 ףָאהנעמַאז ףיוא רעפמעק עּפורג יד ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ַא טלעטשעג עיצַאזינַאגרָא
 םעד ןעזעג .ק.י טָאה עקװַאטס ףױא סַאג רעד וצ טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ רעטצנעפ ןכרוד .ייז

83 



 סָאד ךיוא .עקנילבערט ןייק ןענַאב יד ןיא 1942 רעמוז ןרָאװעג טריפעגנַײרַא ןענַײז ןדִיי ּוװ ץַאלּפגַאלשמוא

 ןשטַײד יד ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא זיא ףָאהנעמַאז ףיוא סַאג יד ,ןדִיי טימ ןרָאװעג לופ טרָא סָאד זיא לָאמ

 ַא ןלעטש טיירגעגוצ ךיז טָאה ,ףָאהנעמַאז ףיוא ןעוועג ןַאד זיא .ק.י רעכלעוו טימ עּפורג-ספמַאק יד ןוא

 עדער עקידנקיטומרעד ַא ןטלַאהעג .ק.י טָאה גנוטרַאוװרעד ןופ סעגר עטגנערטשעגנָא ענעי ןיא .דנַאטשרעדיװ

 ןופ סעיסרעוו עקינייא ןַארַאפ ןענַײז טגָאזעג טָאה .ק.י סָאװ רעטרעוו יד ןגעוו .רעפמעק עקיטפנוקוצ יד רַאפ

 רימָאל" :ךעלסיפ-ןזדנעג ןיא ,רעטרעוו ס'ק.י רעביא טיג ןיקטעבול היבצ .טרעהעג רעטרעוו יד ןבָאה סָאװ יד

 רעזדנוא ,ןברַאטש וצ טיירג ,טנַאה ןיא רעוועג טימ אנוש םעד ןפערט וצ ךיז ןטיירג רימ סָאװ ךעלקילג ןַײז

 ליּפשַײב ַא יו ןעמענ רימָאל .תורוד עקידנעמוק יד רַאפ הקיני ןופ לַאוװק ַא ןַײז טעוו ףמַאק רעטנּפָאװַאב

 ךיז ,ןקָארשעג טטײנ ךיז הנּכס ןופ טנעמָאמ ַא ןיא ןבָאה יז -- ,לארׂשי-ץרא ןיא רעדירב ערעזדנוא

 ןבָאה ןשטיַײד יד .ןדִיי תורוד ןגיוצרעד יז ןבָאה טוט רעייז טימ ןוא ,ךס ַא ןגעק עקינייוו טלעטשעגנגעקטנַא

 רימ .ןבעל יאדוװַא טעוו קלָאפ עשידִיי סָאד -- ,ןגיזַאב טשינ זדנוא ןלעו יז רעבָא ,ןדִיי ןענָאילימ טעגרהרעד

 םיׂשעמ ערעזדנוא ןלעו טוט רעזדנוא ךָאנ .ןבָאה יז ןלעוו שינעמוקּפָא רעייז רעבָא ,ןבעלרעד טשינ סע ןלעו

 165 "קיבייא ףיוא ןביַײלב

 ןייק :יא'ס ,ןיינ ,ןיינ" :רעטרעוו ס'ק-י ןופ חסונ ןַײז ,ךעלסיפ-ןזדנעג ןיא ,רעביא ךיוא טיג ןַאמרעקוצ קחצי

 ןטעג-העג ;: ךיוא !קלָאפ ןַײז סיוא רע טזייל -- חצור ַא טעגרה רע ןעוו --דִיי רעטצעל ַא !טעּפש טשינ לָאמ

 ס'ק.י ןַאמרעקיצ קחצי טבַײרשַאב טרָא רעדנַא ןַא ףיוא :**.!טעװעטַאר -- ןעוועטַאר ךָאנ ןעמ ןעק קלָאפ

 ןוא ,םיצולח ןשיווצ ,רעביײרש רעשידִיי ַא ,דיירפ ענַײז ןגעוו ,ךיז ןגעוו טדערעג טָאה רע" :טגָאז ןוא ,דייר

 מָאװ ,ןעוועג הכוז םעד וצ זיא רע סָאװ םיא זיא ליווװ ןוא ,ןלַאֿפ רימ ןלעוו ףמַאק ןיא -- ןלַאפ ןלעוו רימ בוא

 ,שטייד ַא ןענעגרה טעו סָאװ טנַאה עדעי זיא טשטנעבעג .זדנוא טימ ןעמַאזוצ ןפמעק ןענעק ןוז ןַײז ןוא רע

 רעד ,ןּפיל ענַײז ףיוא ןעוועג זיא לכיימש ַא ןוא ,טדערעג טָאה רע .טולב שידִיי רַאפ ןעמענ המקנ טעוו סָאװ

 157* ,..םיא ַײב ןעז קידנעטש געלפ'כ סָאװ לכיימש רעבלעז

 ןשטַײד ןסישרעד ייז יו םירבח עניײז ןעזעג ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה ןביױהעגנָא ךיז טָאה ףמַאק רעד ןעוו

 .י ךיז טָאה ַײרעסיש רעד רַאפ טַײצ עצרוק ַא .ןשטַײד עקידנֿפױלטנַא ערעדנַא ןעזעג ןוא טרעהעג טָאה רע ןוא

 וליפַא ןוא ןָאטעג טשינ סָאד טָאה רעבָא ןָאטלענעצַאק ,ןטלַאהַאב ךיז לָאז רע .ק.י ַײב ןטעבעג ןַאמרעקוצ

 ףיוא 58 ףָאהנעמַאז ןופ ןגיוצעגקירוצ שיטקַאט ךיז רע טָאה רעפמעק יד טימ ןעמַאזװצ .רעוועג ןטעבעג

 טימ ןענופעג .ק.י ךיז טָאה טַײצ עצנַאג יד ןוא ןרָאװעג טצעזעגרָאפ ףמַאק רעד זיא געוו ןֿפיוא ;44 ווָאנַארומ

 ןוא טנורגרעטנוא ןשיצולח ןטימ ןָא ביײהנָא ןופ טריציפיטנעדיא ךיז טָאה .ק.י יו ךַײלג !**.רעלדנעטשפיוא יד

 ךיוא ךיז .ק.י טָאה ױזַא ,שוריג ןסיורג ןרַאפ ןופ טַײצ רעד ןיא טעברַא ןַײז ןיא ןעמונעג לײטנָא וויטקַא טָאה

 ,ןעגנולדנַאה עריא עלַא טימ ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד טימ טריציפיטנעדיא טציא

 הפוקּת רעד תעב ןרָאװעג טריפעגכרוד ריא ןופ ןענַײז סָאװ סעיצוקעזקע ןוא ןטקַא-המקנ יד טנכערעגנַײרַא

 -ספמַאק עשידִיי יד עכלעוו טימ תוטיש יד ,טַײצ רענעי ןיא ,ךיוא טקיטכערַאב .ק.י ;שוריג ןסיורג ןכָאנ ןופ

 יו שרעדנַא .ק.י טלדנַאה ןיז םעד ןיא .רעוועג ןעלדנַאהוצניײא טלעג ןגירק ידּכ טצונַאב ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא

 רעשידִיי רעד ןופ םיׂשעמ עסיוועג טריקיטירק סָאװ ,ָאטעג ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןוֿפ לייט ַא

 יד ךיז ןבָאה (1943 רַאונַאי ןט22 ןזיב ןט18 ןופ) דנַאטשפיױא ןטשרע ןופ געט יד ןיא '*.עיצַאזינַאגרָא-סּפמַאק

 ןופ ביײהנָא ןכָאנ ךָאװ ןייא .טקרַאטשרַאפ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןוא .ק.י ןשיווצ ןעגנודניברַאֿפ

 יד ךיוא ןוא !"טעברַא רעד וצ םוא .ק.י ךיז טרעק 1943 רַאונַאי ןט25 רעד םורַא ,דנַאטשפױא ןטשרע

 ןופ ןּפָאש יד ןופ חטש ןפיוא רעכירַא טייג שארב ןענַאמרעקוצ קחצי טימ "רורד" ןוֿפ עּפורג-רעּפמעק

 עּפורג ַא ךיוא ךיז טניפעג טרָאד ,דנַײרפ עניַײז טימ טּפָא .ק.י ךיז טפערט ןָא ןַאד ןופ !'!.ץלוש ןוא סנעבעט
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 טול .דנַאטשפיוא ןסיורג ןרַאפ געט-ָאטעג עטצעל יד תעב ןעמַאזוצ ךיז טניפעג .ק.י עכלעוו טימ רעוט-ללּכ

 ןופ עיצַאזילַאער יד עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןיא ןעזעג .קי טָאה ,ןיוועל רעזייל טלייצרעד סע יװ

 טשרמולּכ ןענַײז עכלעוו ,גנוקירדרעד ןוא גנוקירעדינרעד ןופ דנַאש רעד ףיוא רּפכמ זיא סָאװ הרובג רעשידִיי

 ,ןעו םיא ןופ ןבעגעגנָא טשינ טרעוו'ס ,טנעמָאמ ןטמיטשַאב ַא ןיא !".טרעפטנעעגּפָא טשינ ןבילבעג

 ךיז ןלעװ ןּפָאש יד זַא קידנבָאה ארומ ּפָאש םעד טזָאלרַאפ ןבָאה ןוז ןַײז ןוא .קיי זַא ןיוועל טלייצרעד

 עטַײנַאב עכעלגעמ תעב ןדִיי ןעניפעג וצ ידּכ ןצינסיוא ןלעוו ןשטַײד יד עכלעוו ,סעקטסַאּפ ןיא ןעלדנַאװרַאפ

 .םישוריג

 המלש ןגעוו דיל סָאד" ןיא הרובג רעשידִיי רַאפ עיציניפעד רעד ןופ טכיל ןיא -.עגַארפ ַא ךיז טגערפ

 רעד וצ הריּתס ןיא קידתוהמ לַײװ שרעדנַא זיא עכלעוו ,"רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" ןיא ןוא "יקסווָאכילעשז

 ,הרובג וצ ענַײז ןעגנַאגוצ עקידכוּפיה עדייב יד בשימ .ק.י זיא םורַא ױזַא יו -- רעפמעק-המחלמ ןופ הרובג

 קרעוו ענַײז ןיא ןביוהעגפיוא טשינ .ק.י טָאה טנַאקַאב זיא'ס לפיוו ףיוא .ןעגנופַאש עשירַארעטיל עניײז ןיא

 רעד ןיא ,רעדיל ייווצ ןבירשעג עקַאט טָאה רע .םיא ךָאנ טשינ ןוא םיא רַאפ טשינ ,דנַאטשפיוא ןופ ןָאפ יד

 םעד ,(ןַאבַאל) שטיווָאבײל בייל םהרבַא ןופ םיׂשעמ עשידלעה יד ןגעוו דיל ןייא -- הפוקּת רעטכַא

 ןגעוו דיל ַא -ןַאמרעקוצ קחצי ןוא ,עקָארק ןיא עיצַאזינַאגרָא-סּפמַאק רעשידִיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק

 ןעמ טָאה ןטשרע םעד ןעוו ,1942 רעבמעצעד 24 םעד טיירגעגוצ ןבָאה ייז סָאװ ןשטַײד יד ןגעק טַאטנעטַא

 רַאונַאי םעד ןגעוו ןבירשעג .ק.י טָאה דיל ַא ךָאנ ןוא !"*;ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ זיא רעטייווצ רעד ןוא טּפַאכעג

 רימ ןוא ןעגנַאגרעד טשינ זדנוא וצ ןענַײז רעדיל עדייב יד .טקיליײטַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא דנַאטשפיוא

 רעטרע ערעדנַא ןיא טביַײרש .ק.י יו טול זַא רעבָא סיוא טעז סע ,ןַארַאפ ייז ןיא זיא סָאװ יונעג טשינ ןסייוו

 טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ הרובג-(המחלמ יצ) עשיזיפ זַא ןעמיטשַאב רימ ןענעק ,הרובג םינימ ייווצ יד ןגעוו

 עכלעוו עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןיא רעפמעק יד ןופ הרובג יד וליפַא ןוא ,ןשטנעמ ערעדנַא ןטיוט

 הכוז טשינ זיא הרובג ַאזַא ,ןטיײצ עלַא ןיא קלָאפ ןשידִיי ןופ אנוׂש ןטסערג ןטימ ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה

 רעשירַארעטיל ןוא טייקפיט רעכעלקנַאדעג רעד וצ ,גנוריװָא רעד וצ ןטפירש ס'קיי ןיא ןעוועג

 רעניזדַאר ןופ הרובג עשידִיי יד ןרעוו וצ טלדנַאהַאב ןעוועג הכוז ָאי טָאה סע עכלעוו טימ -- גנוקיטלַאטשעג

 -רַאונַאי ןרַאפ ןופ ןעגנופַאש ןענַײז סָאד זַא ,ןהנעט רשפא ןעמ ןעק .ןיקסווָאכילעשז המלש ןופ ןוא ןיבר

 ?םיא ךָאנ קרעוװ ענַײז ןגעוו ןרעוו טגָאזעג עבלעז סָאד ןעק יצ ,דנַאטשפיוא

 סָאד" ןיא ןוא ,דנַאטשפױא-רַאונַאי ןגעוו ןבַײרש וצ ,שיגָאלָאנָארכ ,.ק.י טשינ טייגרעד "לטיו סקנּפ" ןיא

 ןַא טימ ןעמַאװצ טַײז ַײב טַײז -ךָאד רימ ןעניפעג "קלָאפ ןשיריי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל

 עשידִיי יד סָאװ ץלַא טימ טײקימיטשנַײא רעלַאטָאט ַא ןוא ןײלַא דנַאטשפױא ןטימ גנוריציפיטנעדיא

 םעד טימ הריּתס ןיא זיא סָאװ ןָאט ַא ךיוא ,ןקעווצ עמיטיגעל עריא רַאפ ןָאטעג טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 טײקשרעדנַא רעקיכוּת רעד ןופ ףירגַאב ס'ק.י ןיא טקעטש הריּתס רעד רַאפ לַאװק רעד .םעניַײז ןריזיטַאּפמיס

 ;ןײלַא טגָאז רע יו ,רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןוא קלָאפ ןשידִיי ןשיווצ ןַארַאפ זיא סָאװ

 :96 'ז ,"דנע יד" .ד"י ,קלָאפ ןשידִיי ןטעגרעהעגסיוא םענופ דיל סָאד

 טרעהעג בָאה ךיא '!ןסיש ןעדוי יד' -טכירעג טינ ךיז ,טסּוװעג טינ ןבָאה ייז"
 םיטש עקידלקע ספרּוװסױא םעד

 ,ףורסיוא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ,סױרַא םיא'ז המשנ עניירמוא יד ךָאנ רעדייא
 !?שטייט'ס - רעדנּוװ זייב ַא רָאנ
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15 

 ,ָא '!ןסיש ןעדוי יד' :ױזַא טכירעגמוא ןוא שילרעטסיוא ןוא טסיוו ןעניוטש ַא

 ,םיא ןופ ןיילַא טשינ
 !ךיוא יז :ןָאילימ קיצכַא ןופ ,קלָאפ-רעדרעמ ַא ןופ ןזעוועג ףור ַא זיא'ס

 - .שטַײד רעדעי יװ ,רימ יו ךיוא ס'נכַאמ ןדִיי יד

 -רעד ךיַיא ןוא ךיוא ןלעטש ןגעקטנַא ךיז ןענעק רימ ,ָאי ,ןענעק רימ !זדנוא ייוו

 !ךיוא רימ !ךיוא רימ ,ןענעגרה

 ןענעק טינ טעװ ןוא טנעקעג טשינ לָאמ ןייק טָאה ריא סָאװ סָאד רעבָא ןענעק רימ

 --דרע רעד ףיוא לָאמ ןייק

 סָאװ ,זָאלרעװ זיא רע לייוו קלָאפ ַא ןטָארסױא טינ !ןטייוװצ ַא ןענעגרה טינ

 ,ךיוה רעד ןיא ןגיוא יד טסיזמוא טבייה

 ,ס'טזומ ריא ,רוטַאנ רעד ןופ עקידניז ריא ,ןענעגרהרעד טינ :טינ טנעק ריא

 .דרעווש רעד טימ רעכָאפ ריא עקיבייא

 ענַײמ ןופ טרָאװ'ס יװ קרַאטש טינ טרָאװ ןיימ זיא ןוא טוג ךייא ןעק ךיא

 !ייז יו ךיַײא ןעגנורדעגכרודַא בָאה ךיא ,םיאיבנ יד ,תובָא

 ,עשרַאװ ןופ טוט םוצ ןריפסורַא זדנוא ןבױהעגנָא ןבָאה ייז תעב ,לוי בייהנָא

 ןיב ךיא ןעוו ,ךיא ,ךיז ןטַארַאב ןעמ טָאה

 ןַאד יז טימ טלָאװ ךיא ,םיצולח יד טימ ןעוועג טלָאװ ךיא --גנוציז רענעי ףיוא

 --יירשעג ַא ןביוהעגפיוא

 ,עניַארקוא ןיא ,עטיל ןיא יו ,עלַא זדנוא סיוא ןענעגרה ייז ...ָאי !ישפנ תומּת

 !ןילבול ןוא ןעינילָאװ

 ,רענייק טינ טַאהעג טינ ןבָאה רימ לַײװ טינ ...סייוו'כ ,ןפלָאהעג טינ טלָאוװ'ס

 --רעוועג ןופ ןמיס ןייק טינ

 בַײל ןיא ןיַײא רעפיט טינ ךיז ןבָארג ןליוק ןוא ,ןזַײא ןופ ךיוא זיא קַאה ַא

 ,ףרַאש לגענ יו

 זדנוא ףיוא קירעורט ןוא טַײװ ןטלָאװ ייז ,י"א ןיא ,עקירעמַא ןיא ןדִיי רָאנ

 רערט ַא טזָאלעג זדוא ךָאנ

 ךיז טלעטש ןעמ ןעוו ,ךַא :ןָאטעג גָאז ַא ליטש רָאג טינ רשפא ןוא ,ליטש ןוא

 ...טפרַאדַאב טינ סע טָאה ןעמ !ןגעקטנַא טינ

 טימ ,םוטש ןסעזעג ךָאנ רָאיַײנ רַאפ ןיב ךיא ,רימ ייוו !טפרַאדַאב טינ ,ןיינ

 ,ּפָאש ַא ןופ סרעטייל טימ ,ךָאנ ןדִיי
 רעייז ןוא ןרָאצ רעייז סיורג טקירדעגסיוא ןבָאה עקידנדייר-שילױּפ ןדִיי ןוא

 : -- ןיילק קָאטייװ

 !קלָאפ ַא ַאזַא ,ןטכעשסיוא רעבלעק יװ ךיז ןזָאלעג טָאה סָאװ !קלָאפ ַא ַאזַאי
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 ...ּפָאק ןטימ טלקָאשעג זייב ןבָאה ןוא
 ףיוא ןרעוו טעגרהעגסיוא ,ןרעוו טעגרהעג זומ סָאװ קלָאפ סָאד ,ייוו ,ייוו 20

 !ןילַא ךיז רַאפ ךָאנ אצוי טינ זיא ןוא דרע רעד

 יד טכַארבעג טרעוו סע יו םרָאפ רעד ןיא ,טסקעט ןטריטיצ ןביוא ןיא ךיז טניפעג ןָאט רעקידתוריּתס רעד

 ןטנפָאװַאב ַא ןלעטש וצ חוּכב ןענַײז ןדִיי זַא גנוקיטעטשַאב יד זיא רקיע רעד ּוװ ('ב עפָארטס) 5 'מונ הרוש

 ןָא רעבָא ךיז טבייה הרוש יד ;ןָא ךיז טגנַאפ דנַאטשפיוא רעד יו גנובַײרשַאב ַא ןופ ןָאפ ןפיוא ,דנַאטשרעדיװ

 רעד ןיא רימ ןעניפעג ןָאט ןיא טייקידתוריּתס רעד רַאפ קורדסיוא רעדנַא ןַא ."!זדנוא ייוו" :יירשעגייוו ַא טימ

 םַײב סױרַא ךיז טעז עכלעוו ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ןופ ןיילַא טקַא םוצ גנוִיצַאב רעטנעלַאוװיבמַא

 ןיא רעוועג טימ ףמַאק םוצ גנוִיצַאב ןַײז סיוא טקירד .ק.י ּוװ ,דיל ןיא ןטסקעטנָאק ענעדיישרַאפ ןכַײלגרַאפ

 ןוא ,דנַאטשפױא-רַאונַאי םעד ןשינערָאװַאב םוש ןייק ןָא .ק.י טביול ג"י קרּפ ןיא -- ךיַײלגרַאפ ;טנַאה רעד

 וצ ךיז טדנעוו רע ןעוו ,'ב עּפָארטס ,ד"י קרפ ןיא .םיצולח יד רַאפ עדער ןַײז תעב (ב'י עפָארטס עז) םיא טמיר

 .ו"זַאא "רעבָא ןענעק רימ" :שינערָאװַאב רעד טימ ןָא רע טגנַאפ ,6 'מונ הרוש ןיא ,םיחצור יד

 ןיא סיוא טעז ךיוא ױזַא ,טסקעטנָאק ןיא טדנעוועג זיא דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב םוצ גנוָיצַאב ןַײז יו ךַײלג

 ןטלָאװ רימ ןעוו :וויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה ַא ןיא ,דנַאטשּפיױא םוצ עיצקַאער עכעלגעמ יד ןגיוא ס'קיי

 םעד טימ דבעידב זיא ןיילַא רע ןוא) ,שוריג ןופ בייהנָא םַײב דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ַא טלעטשעג

 ןעזעג עּפָאריײא רעסיוא ןדִיי יד ןטלָאװ טלָאמעד לַײװ ,"ןפלָאהעג טינ טלָאװ'ס" :רע טהנעט -- (קימיטשנַײא

 יד ןעמוק -- ןָאטעג טשינ ןַאד סע ןבָאה רימ יװ םעד ךָאנ ןוא ,דרָאמנסַאמ ןופ הביס יד דנַאטשפיוא ןיא

 ענעי ןוא יד .טוט םוצ ןדִיי עטריפעג יד גנירג ןצעש ןוא ןדַיי-ָאטעג יד ןשיוװצ ןופ ןדִיי עטרילימיסַא

 עטשרמולּכ יד טשינ ןוא דנַאטשפיוא רעד טשינ - טיײז ןייא ןופ לַײװ ,עיצקַאער עשידִיי יד טשינ ןעייטשרַאפ

 ןוא ,גנוטכינרַאפ יד ןריפכרוד םוצ ,ערעדנַא ןשיווצ טכַארבעג טָאה סָאװ רָאטקַאפ רעד ןעוועג ןענַײז תונדחּפ

 רערעכעה ןייק טשינ -- "ןַײז אצוי" ַא תניחבב ,.ק.י רַאפ דנַאטשפיוא רעד עקַאט זיא טַײז רעטייווצ רעד ןופ

 "!ןײלַא ךיז רַאפ ךָאנ אצוי טינ זיא ...סָאװ קלָאפ סָאד" :רעטרעוו ענַײז ןופ סױרַא ןעגנירד רימ יו ;טרעוװ

 ,(רעטַײװ עז --רעטרעוו יד ןופ ןעניימ עכעלגעמ יד ןגעוו)

 יד --עשרַאװ ןיא ןטפירש עטצעל ענַײז ןופ וויטָאמ ןלַארטנעצ םוצ ןייגקירוצ רע זומ ד"י קרּפ ןיא ,ָאד
 עּפָארטס עז) טעגרהרעד ןרָאװעג זיא קלָאפ עשידִיי סָאד יו ,טעגרהרעד ןרעװ סָאװ יד ןופ הרובג עקיטסיַײג
 ַא ןופ בצמ רעלַאיצנעטסיזקע רעד טנָאמרעד ַײנ סָאד ןופ טרעוו ,977 'מונ ,תורוש עטריטיצ ןביוא יד ןיא .('ב
 םעד ןופ ןטלַאטשעג עטצעזעגנגעק יד קידנכיײרטשרעטנוא -- ןיבר רעניזדַאר ַא ןופ ןוא ןיקסווָאכילעשז המלש
 רעד ןופ תיצמּת רעד זיא סָאד .ךייה רעד ןיא ןגיוא יד טבייה סָאװ םעד ןוא דרעווש רעד טימ טעכָאפ סָאװ
 ןופ ןטפירש ענַײז ןיא ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ הרובג יד ןוא הרובג רעשידִיי ןשיווצ ץנערעּפיד רעד רַאפ עיציניפעד
 טימ ןעכָאפ רעקלעפ יד ,ןדנַאטשמוא עלַא ןיא ןוא קידנעטש הליפּת ןעוט ןדִיי יד .לעטיוו ןיא ןוא עשרַאװ
 .סעיצַאוטיסטנורג עלַאיצנעטסיזקע ייווצ יד ןענַײז סָאד .ןדנַאטשמוא עלַא ןיא ןוא קידנעטש דרעווש רעד
 ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד" עמעָאּפ רעד ןוֿפ טנעמגַארפ ןיא הרוש עטריטיצ ןביוא עטצעל יד ןעק ,רַאפרעד
 דנַאטשפיוא רעד זַא --טגָאזעג ןביוא יו (א) :םינפוא עכעלגעמ ייווצ ףיוא ןרעוו ןענַאטשרַאפ ,"קלָאפ ןשידִיי
 ,ןַײז אצוי סָאד זַא (ב) ;טרעװ ןרעכעה ַא ןופ גנוכעלקריוורַאפ ןייק טשינ ,ןַײז אצוי ַא ןופ הניחב רעד ןיא זיא
 ןוא ,תוהמ םענעגייא ןוֿפ עיצַאזילַאער ַא יו ןברַאטש ַא טימ ןדנוברַאפ זיא ,ןײלַא ךיז ןגעק ןַײז אצוי ַא יו
 ,ךעלגעמ זיא עיצַאטערּפרעטניא עטייווצ ָא יד .טעגרה סָאװ חצור םעד ןופ ןגעוו יד ןיא קידנעייג טשינ אקווד
 ,טנָאמרעד טּפָא םיא ַײב טרעוו סָאװ קוק ַא --קרעוו עניײז ןיא ןדִיי ןופ לרוג ןפיוא קוק ס'ק-י ןופ ןָאפ ןפיוא
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 סָאד' :חרכהב טעגרהרעד ןרעוו ףרַאד סָאװ קלָאפ סָאד זיא קלָאפ עשידִיי סָאד זַא -- המחלמ רעד רַאפ ךיוא

 הליפּת -טױט ַא ןעניז ןיא טָאה עיצַאטערּפרעטניא עטייווצ יד !'*."ןרעוו טעגרהעג זומ סָאװ קלָאפ

 טימ ,חצור רעייז יו קידנטיוט טשינ ,טיוט סרעניזדַאר םעד יו ,טיוט סיקסווָאכילעשז המלש יװ -- קידנעוט

 ןַײז סָאװ ךרד םעד ןקעלּפטנַא וצ טרַאג רע לַײװ רָאנ ןבעל ןַײז חצור םעד טעװעלַאשז .ק.י ליַיװ טשינ ;רעװעג

 .תוהמ ןשידִיי ןַײז טול ןברַאטש ןוא ןבעל ןתעב טכַאמעגכרוד טָאה ןברק

 ַא יו ,ןָאטעג ןבָאה ןדִיי סָאװ טירש רעדעי זיא ,ןדנַאטשפױא עדייב ןשיווצ ,הפוקּת רעטכַא רעד ןיא

 ןיוש סע ןבָאה יז ןוא ,טיוט ןוא ןבעל ןופ עגַארפ ַא ןעוועג ,ןעגנורעדָאפ עשישטַײד יד ףיוא עיצקַאער

 טימ ךיז ןגרָאזַאב סָאד 1943 רַאונַאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ךיז טרעמ ,טַײז ןייא ןופ .טסּוװעג ךעלַײרג

 עשישטַײד יד ןופ ןריפרַאפ ךיז ןזָאל סָאװ ןדִיי ןַארַאפ ןענַײז ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ןשינעטלעהַאב

 ןענַײז ןדִיי .יקינװַארט ןוא ווָאטַאינָאּפ ןיא ,עשרַאװ ץוחמ ןרעגַאל-סטעברַא ןיא ןדִיי ןריפוצרעבירַא ןגָאזוצ

 תוחּפה-לכל רעדָא ,ןבעל רעייז ןעװעטַאר ידּכ ןבַײלקוצסױא יו ,הרירב רערעווש ַא רַאפ ןענַאטשעג ןַאד

 יד ןענַאטשעג הרירב רעלַאער רעד רַאפ ןענַײז שרעדנוזַאב .ןבעל וצ רעטַַײװ ןטכיזסיוא ערעייז ןקרַאטשרַאפ

 ןיא גנולעטש ס'ק-* "*.טעברַאעג טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי ּוװ ,ץלוש ןוא סנעבעט ןּפָאש יד ןופ רעטעברַא

 ךיז טָאה עיצַאזינַאורָא-ספמַאק עשידִיי יד יו םעד ךָאנ ָאטעג ןיא טַײצ רענעי ןופ ןעגנומיטש יד ןוא ןינע םעד

 יד טימ ,.ק.י ןופ ןבירשַאב ןרעוו ,ָאטעג ןיא רעשרעה ןשיטקַאפ ןוא רעבעגנָאט םענװַאלג ןיא טלדנַאװרַאֿפ

 :רעטרעװ

 וד זַא דשוח ךיד זיא רע / - ףיול טשינ ,געוו ןַײד טְסיירד יג !ייג -- ךיד שטיַײד ַא טפערטיי

 ןעד דנַײרפ ןַײמ רערעַײט וטסליװ סָאװ ?ךָאנ סָאװ ...סיוא ךיד טדַײמ רע ןוא רעוועג טסָאה

 ,ןפערט ךימ קַאלש ַא לָאז סע ליװ ךיא ...ךיא יװ ךָאד עבלעז סָאד טסליװ וד //?ךָאנ

 רעבירַא ןרעגַאל-סטעברַא ןיא ךיז ןגָארט ןּפָאש יד /!סיוא ןוא -- ןיוש שטָאכ ,ךימ ןגײלרעדינַא

 רַאפ ָאטינ !ןיינ ...ןרָאפ טינ ןיהַא לעװ ךיא / --טנַאק רענילבול ןיא ןדִיי לפַײה ןטצעל ןטימ

 םיבורק ןופ עכעלטע ןגירק'ס /סױרַא טינ ךיא ןעק ,רעירַא ,ריד וצ ןוא ָאד רעקנוב ןייק רימ

 5" ...טנָאמרעד רימ ןָא רעצעמע ךיז ּווו-ץעגרע טלָאװ ...ָאי ,רעסעּפ-דנַאלסױא

 רענילבול יד ןיא ןרעוו וצ טריפעגרעבירַא ןדִיי ןגיילרָאפ םַײב ןשטַײד יד ןוֿפ הנווּכ רעתמא רעד ןגעוו

 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ גנולעטש רעד וצ ךעלנע ןעוועג גנולעטש סיק-י זיא ,ןרעגַאל-סטעברַא

 ןופ דנַאטשּפױא ןסיורג םוצ טכַארבעג ךעלדנע טָאה עכלעוו טַײצ רענעי ןיא רעניוװניײא-ָאטעג בור ןופ ןוא

 יד ןגעק עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ ףמַאק רעד .טביילגעג טשינ ייז טָאה רע -- 1943 לירּפַא ןט9

 יד ןופ עיצַאוקַאװע יד ךעלגעמ טַײװ יװ ןדיַײמוצסיוא טרעדָאפעג טָאה ָאטעג ןיא סעיצַאניכַאמ עשישטַײד

 ןעמענסױרַא סָאד ןטלַאהּפָא ךיוא יו ,טנגעג רענילבול ןופ ןרעגַאל יד ןיא רעטעברַא יד ןריֿפרעבירַא ידּכ ןּפָאש

 רעשידִיי רעד ןיא ןעמ טָאה תודע טגָאז ןַאמרעקוצ קחצי יו טול .ָאטעג ןופ ןפָאטשיור ןוא ןענישַאמ יד ןופ

 זיא ָאּפַאטסעג רעד ןופ טרָא ןפיוא" ןעוו וליּפַא ,תונווּכ עשטַײד יד ןענַאטשרַאפ טוג עיצַאזינַאגרָא-טּפמַאק

 ןופ טרָא ןפיוא ןןעוו} ןוא ,סנעבעט טנַאקירבַאפ רעד ,שטיײד רעקידובּכב רעד ָאטעג ןיא ןעמוקעגנַײרַא

 יד ןיא זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעריּפנָא יד "...רעגריב רעד ןעמוקעג זיא טנַאיצילָאּפ

 ךעלדנע ,ןטַאנָאמ רָאּפ ַא ךָאנ ןבעל וצ ןטרַאװרעד רָאנ ןדִיי ןענעק יקינװַארט ןוא ווָאטַאינָאּפ ןופ ןרעגַאל

 ילעביּפָאש יד וצ יורטוצ ןייק ןעוו ,בצמ ַאזַא ןיא י".טיוט םוצ טלייטרוארַאֿפ טרָאד ךיוא ייז ןענַײז רעבָא

 ּפָאש םעד ףרַאד רע זַא טליפרעד .ק.י טָאה ,אצמנב ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא ןגָאזװצ ערעייז ןוא םיּתב
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 ןעמונרַאפ טשינ גנוגעוװַאב רעשיצולח רעד ןופ דניַײרפ ענַײז ךיז ןבָאה רעבָא טיײצ רענעי ןיא .ןזָאלרַאפ

 ןוא ןַײז טימ רעכיזמוא ןבילבעג זיא ןָאסלענעצַאק קחצי ןוא ,ןשטנעמ ןטלַאהַאב ןוא ןעװעטַאר טימ וייטקַא

 ךיז ןבָאה סע ּוװ טרָא ןפיוא רעכירַא טייג ןוא ּפָאש םעד רע טזָאלרַאפ סיוא טזַײװ סע יװ .טפנוקוצ סנוז ןַײז

 ןופ ךורבסיוא ןתעב ךיז רע טניפעג טרָאד .36 ָאנשעל ףיוא ,רעוט-ללּכ עטעװעטַארעג ןַאד זיב יד ןענוּפעג

 זיב עשידִיי יד ךיז ןבָאה ,1943 לירּפַא ןט19 םעד - חסּפ ברע ,קיטנָאמ ,טַײצ רענעי ןיא .דנַאטשרעדיװ ןסיורג

 178 יז ןשיווצ ןָאסלענעצַאק קחצי ןוא ,ןעניוועל רעזייל ַײב זיוה ןיא טלמַאזרַאפ רעוט-ללּכ עטעוװעטַארעג ןַאד

 ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןיא ,ןטנעמָאמ עקינייא .ק.י טנָאמרעד געט ענעי ןגעוו

 יו -- רקיעב ןוא ןטַאנָאמ ָאטעג עטצעל יד ןיא :ענַײז געט-ָאטעג עטצעל יד ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו קידנלייצרעד

 ןוא דנַאטשרעדיװ ןכעלדַײמרַאפמוא םעד ףיוא גנונַאּפש טימ קידנטרַאװ ,ןכָאװ עטצעל יד ןיא -- סיוא טעז סע

 ןייק ןָא ןוא ןטלַאהַאב וצ ךיז ּווװ טרָא "ןרעכיז" זיא סע ןכלעוו ןָא קידנעַײז ,ןטַאטלוזער ענעעזעגרָאפ ענַײז

 םעד ךיז ףיוא טעב רע ןוא ףוס ןַײז ךיז טרעטנענרעד סע זַא .ק.י טליפ ,געווסיוא ןוויטַאנרעטלַא רעדנַא םוש

 :טיוט

 לעוװו רעבָא ךיא ,ןברָאטשעג ךיא טלָאװ יאוולה ...ןברָאטשעג ןיוש ענַײמ עלַא רַאפ ןיב ךיא"

 יז .עיּפילָאװָאנ ףיוא טינ ןיוש ןיב ךיא ...ןענעגרה ךימ /טעוו ןעמ ,ןיינ ,ןברַאטש טינ

 ַא טציז ןטנַאקַאב ַא ַײב /,געט טַײז ןיוש ךיז שעל רעד ףיוא רעגלַאוװ'כ ,ךיז טרידיוװקיל

 ןוא /טעטש ןעגנַאגעגכרודַא זיא רע ,טצעי געוו ןופ טמוק רע :טלייצרעד ןוא סַאלב ןַאמרעגנוי

 םענייק טנגעגַאב טינ ,ןעזעג טינ ןטרָאד ןיוש דיי ןייק טָאה רע ,ןלױּפ-ןיױרק ןיא ךעלטעטש

 סיוא ןיוש ןעוועג זיא ירפ חסּפ ברע ןוא .חסּפ רַאפ געט ייווצ ןעוועג זיא סָאד //.געוו ַא ףיוא

 ןוא גָאט ןענָאנַאק טרעהעג שינעטלעזַאב ןַײמ ןיא ךיא בָאה /שעל רעד ףיוא ןוא ,שעל טימ

 ענַײז ףיוא טנערב רע ,טנערב ָאטעג רעד / -טנערב סע ןעזעג ךיא בָאה טכַאניַײב ,טכַאנ

 ןטכױלַאב ןעוועג זיא למיה רעד /,טשעה ןוא טשעה רעַײּפיס ,ןדִיי עטצעל ענַײז ןוא ןרעיױמ

 םענופ דיל סָאד) ."דנע יד ןעזעג ןוא ךיז טקוקעגוצ טָאה ,רעװ טרָאד ָאד זיא'ס בוא ןוא

 ,(98 'ז ,קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא

 יד טימ ןריפוצנָא טרָאד ידּכ טַײז רעשירַא רעד ףיוא רעכירַא ןַאמרעקוצ קחצי טייג 1943 לירּפַא ביײהנָא

 ןַאד זומ ןָאסלענעצַאק קחצי .טנורגרעטנוא ןשילױּפ ןטימ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ ןטקַאטנָאק

 וצ ךיז ןפלעה םיא גנוגעווַאב-ץולחה-רורד רעד ןיא דניַײרפ ענַײז ןופ גָאלשרָאפ םעד ןעמעננָא יצ ,ןסילשַאב

 ןשילױּפ -טשינ ַא ןופ טרָאּפסַאּפ ןשידנעלסיוא ןַא ןעמוקַאב ןוװּורּפ רעדָא ,טַײז רעשירַא רעד ףיוא ןטלַאהַאב

 ןעגנוטיירגוצ עלַא ,גנוגעוװַאב רעד ןיא דנַײרפ ענַײז ןגלָאפ רע טָאה טלָאזעג .ןעװעטַאר וצ ךיז ידּכ רעגריב

 רע טָאה רעבָא טונימ רעטצעל רעד ןיא ,דנַאטשפיוא ןרַאפ געט רָאּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג ןיוש םיא רַאפ ןענַײז

 ןעמַאזוצ ,טַײז רעשירַא רעד ףיוא שינעטלעהַאב ַא ןיא רעבירַא טייג רע :געווסיוא רעדנַא ןַא ןווּורּפ ןסָאלשַאב
 ןטס22 םעד ןוא סַארודנָאה ןוֿפ רעגריב ַא ןופ ןטנעמוקָאד רע טעשזַאקרעד טרָאד ןופ ;ןקישזוג לאינד דוד טימ
 .לעטיוו ןייק ןָא רע טמוק 1943 יַאמ

 רענגעב .מ יו טול .רָאלק גונעג טשינ זיא ןבעל-ָאטעג סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא קרּפ רעטצעל רעד טָא
 ּוװ ,טַײז רעשירַא רעד ףיוא רעלעק ַא ןיא שינעטלעהַאב ַא ,1943 לירּפַא ןיא ,טיירגעגוצ ןעמ טָאה טלייצרעד
 ןיהַא טּפרַאדַאב ןבָאה ןוז ןַײז ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי ,רעדילגטימ ייווצ ןריפרעבירַא לָאז גנוגעװַאב עדעי
 קחצי !'*,ןעמוקעג טינ רעבָא זיא רע -- ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןיהַא ןיוש ןענַײז רעכיב ענַײז וליפַא ,רעבירַא
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 ןכָאנ דלַאב טַײז רעשירַא רעד ףיוא ,29 ַאוָאדָארגָא ףיוא ,ןַאלּפ ןטיױל ןעמוקנָא טפרַאדַאב טָאה ןָאסלענעצַאק

 ןט29 םעד זיא יז יו םעד ךָאנ --ָאטעג ןופ סױרַא ָאד רעפמעק עּפורג ַא זיא ,רענגעב .מ טול .לירּפַא ןט5

 יד ןבָאה סיוא טזַײװ סע יו !**.ָאטעג ןיא ,56 'מונ סַאג ָאנשעל רעד ןופ ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד ךרודַא לירּפַא

 רעד ןיא רענעלּפ ס'ק.י טרעטשעצ ,דנַאטשפיוא ןופ ךורבסיוא רעד ןוא ,ָאטעג ןופ גנורעגַאלַאב עשטַײד

 טָאה ,טלייצרעד ןיוועל רעזייל יו טול .געווסיוא רעדנַא ןַא ןכוז וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא רע ןוא גנוטכיר

 ,ןײגמורַא יַײרפ טנעקעג ךָאנ ןַאד טָאה רעכלעוו ,קירבַאפ-סנעבעט רעד ןיא רעעזפיוא עשידִיי יד ןופ רענייא

 ןיא) ַאטסָארּפ ףיוא -- טיורב ןריפ טגעלפ עמ ּוװ רופ רעטכַאמרַאפ ַא ןיא ןוז ןַײז טימ .ק.י טריפעגרעבירַא

 רע זיא ןטרָאד ןופ .ןרָאװעג טָארדַאב טקעריד טשינ ךָאנ ןענַײז ןדִיי ּוװ (ָאטעג םעניילק ןיא ,טַײז-םורד רעד

 עשידנעלסיוא ןעמוקַאב וצ ,סיוא טזַײװ סע יװ ,ןעוועג זיא ליצ רעד '*!.טַײז רעשירַא רעד ףיוא רעבירַא

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטנַאלּפעג ַא ןופ ןעמַאר יד ןיא ,ןלױּפ ץוחמ ןרעוו טקישעגרעביא ידּכ ןטנעמוקָאד

 סיק-י ןעוועג ןענַײז ,ָאטעג ןיא ךָאנ םעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ יד ןשיווצ .ענעגנַאפעג ןופ שיוטסיוא

 15? טסּוװעג טייקכעלגעמ ַאזַא ןגעוו ןיוש רע טָאה ָאטעג ןופ סױרַא זיא רע רעדייא ךָאנ ןוא ,עטנַאקַאב

 לירּפַא עדנע זיב 1943 יַאמ עדנע ןופ ,רָאי ןייא ךָאנ ןבעל וצ טרעשַאב ןעוועג זיא ןענָאסלענעצַאק קחצי

 ןַײז טַײנַאב רע טָאה לעטיוװ ןיא .ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ זיא רע רעדייא ,רעגַאל לעטיוו ןיא 4

 סָאד" ןוא יילטיו סקנפ" :ןעגנופַאש עטסקיטכיוו ענַײז ןופ עקינייא ןבירשעגנָא ןוא טייקיטעט עשירַארעטיל

 רעזדנוא ןיא .רעדיל ןוא סעמַארד עשיערבעה טימ ןעמַאזוצ ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענוֿפ דיל

 ענַײז ןופ ןעמַאר יד ןיא ןפַאש ס'ק-י ןופ טסקעטנָאק ןשירָאטסיה םוצ טצענערגַאב ךיז רימ ןבָאה ריֿפנַײרַא

 ענַײז עלַא ןופ זילַאנַא ןשירַארעטיל ןטיירב ַא רעבָא טנידרַאּפ השורי עשירַארעטיל ןַײז .עשרַאװ ןיא םיבתּכ

 רעדנוזַאב ַא ןיא ןרעוו טקורדעג טעװ יז ןוא טיירגעגוצ רימ ןבָאה טעברַאשרָאפ ַאזַא .םוקמוא ןתעב םיבתּכ

 יד ןופ ןעמַאר יד ןיא רעדנוזַאב קרעװ ערעסערג ס'קיי ןופ ענייא עדעי ןעלדנַאהַאב טעװ סָאװ ךוב

 ןוא ןפַאש ןַײז ןופ ּפַאטע ןטשרע םעד ןיא טײקטמוטשרַאפ יד :םוקמוא ןתעב ןֿפַאש ןיַײז ןיא ןעגנוטכירטּפיוה

 ענַײז ןופ ןעמַאר יד ןיא טיײקכעלקריװָאטעג רעד וצ עיצקַאער ס'ק.י ,םירוקמ עשיכ"נּת וצ גנודנעוו ןַײז

 רעד ןוא ןעגנופַאש עשיטעָאּפ עניַײז ןיא הרובג רעשידִיי ןופ עיציניפעד יד ,סעמעט עשיכ"נּת טימ סעמַארד

 .לעטיוו ןופ םיבתּכ עטצעל ענַײז ןיא ןובשח רעשידִיי רעקידללוּכ

 ךוטנייש לאיחי
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 תורעה

 םענופ דיל סָאד" ןוֿפ טסקעט ןשידִיי םעד טלַאהטנַא ,ז"שת ,םינורחא םיבתכ ןופ עבַאגסױא עטשרע יד (1)
 "לטיו סקנפ" םעד ןוא "תישארה האבצמב" ןוא "לעבינח" סעמַארד עשיערבעה יד ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא
 םיבתכ ןוֿפ עבַאגסױא רעטייווצ רעד ןיא .לעטיוו ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז קרעוו עלַא יד .שיערבעה ןיא ןבירשעג
 רעשיערבעה ַא ןיא ןוא לַאניגירָא ןשידִיי ןיא "רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" ןעמוקעגוצ ןענַײז ,ז"טשת ,םינורחא
 ס'ק.י ןוֿפ בַײלקּפָא ןַא ןוא ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד" ןופ גנוצעזרעביא עשיערבעה ַא ,גנוצעזרעביא

 .שיערבעה ףיוא טצעזעגרעביא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןטפירש עשידִיי |

 עכעלגעממוא ןַא ,ןרָאי עטצעל יד זיב ןעוועג זיא ןדי-בתּכ עטליופעצ בלַאה ,עטקידעשעג יד ןרירפישעד סָאד (2)
 יד רַאּפ ,ןדי-בתּכ ןופ עיצַאװרעסנָאק ןוא עיצַארװַאטסער רַאּפ ,לארׂשי ןיא תוטיש עטלקיװטנַא יד קנַאד ַא .טעברַא
 יד ןוא ןירעטייל רעד ףליה רעייז רַאפ קנַאד ַא טמוק סע .ייז וצ ןרירוצ ךיז ןרָאװעג ךעלגעמ זיא ,ןרָאי עטצעל
 ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ַײב ןטּפירקסונַאמ ןופ עיצַאװרעסנָאק ןוא עיצַארװַאטסער רַאפ לײטּפָא ןופ רעטעברַאטימ
 ,םילשורי ןיא קעטָאילביב-טעטיסרעווינוא

 רערעגנעל ַא ןופ ךשמב טכַאמעג טָאה תואטיגה ימחול תיב סָאװ ןעגנוגנערטשנָא עכעלדימרעדמוא יד קנַאד ַא (3)
 תואטיגה-ימחול תיב ןיא וויכרַא-ןָאסלענעצַאק קחצי ןוֿפ תושר ןיא טציא ךיז ןעניפעג ,ןָא ןרָאי רע50 יד ןופ ,הפוקּת
 ,לַאניגירָא ןיא טגָאמרַאפ עשרַאװ ןיא טוטיטסניא רעשירָאטסיה רעשידִיי רעד סָאװ קרעוו ס'קיי ןוֿפ בור םעד ןופ סעיּפָאק
 ָאטעג ןיא עסערּפ-טנורגרעטנוא רעװעשרַאװ רעד ןיא ןענָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןעגנופַאש עטקורדעג ןוא ןדי-בתכ בור'ס
 ןרױלַאֿפ יד ןגעוו ךיוא יו עטעװעטַארעגּפָא יד ןופ לרוג ןגעוו םיטרּפ .תואטיגה-ימחול תיב ןופ וװיכרַא ןיא טיהעגּפָא ןרעוו
 ךיא .357-356 זיז ,בוכורג תומדשב :ןיא ךיוא יו ;363 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :ןיא עז ןדי-בתּכ ענעגנַאגעג
 םַײב ףליה רעקידנעטש ןוא גנוָיצַאב רעמערַאװ ןַײז רַאפ ,רענש יבצ ,תואטיגה ימחול תיב ןופ רָאטקעריד םעד קנַאדַאב
 .םינתּכ עשידִיי עטצעל סיקיי ןבעגסױרַא ןוֿפ טעברַא יד ןריפכרוד ןוא ןריזינַאגרָא ,ןרינַאלּפ

 ,418 ,412 ,382 ,94 ז ,ונ ,ינסַאי :טױל עז ,סע ןוַײװַאב סָאװ ןטפַאשתודע לשמל ךַײלגרַאֿפ (4)

 .423 'ז ,טרָאד (5)

 11//טסז9, 861 ךיוס 0651ז01100 ס/ !/וס םשזסעססמ 65. ןאסיש ץס1{, :ךוב ןַײז ןיא גרעבליה .ר טזַײװַאב סע יו (6)

 עז8מא1ומ שש 2665, 1973.

 םעד ןרָאװעג טנעיילעגרָאֿפ זיא ןוא ןרענווָאק אבא ןופ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ ףור רעד (2
 יקצעשזרָאווד :ןיא טסקעט ןשידִיי םעד עז .שיערבעה ףא ןוא שידִיי ףױא ,ָאטעג רענליוו ןיא 1942 רַאונַאי ןטשרע
 יז .ר ,קא'צרוק :ןיא עז חסונ ןשיערבעה םעד ."תשרומ" ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג לַאניגירָא רעד .343 'ז ,(1948)
 .ח"נ

 ןיא ,תואטיגה ימחול ץוביק ןיא טבעל ,ןַאבַאר הווח --טנַײה ןַאמלָאּפ הווח ןעוועג זיא רעלדניברַאפ יד ןשיוװצ (8)
 ליײטנָא טָאה ןוא ָאטעג ןיא "רורד" ןופ עיזַאנמיג רעשידרערעטנוא רעד ןיא הדימלּת ַא ס'ק.י ןעוועג זיא יז .לארׂשי
 טימ תואטיגה ימחול תיב ןיא ףערטנעמַאזוצ ַא ףיוא .ָאטעג ןיא טריזינעצסניא טָאה .קיי סָאװ ןעגנולעטשרָאפ ןיא ןעמונעג
 הווח טָאה ,1976 ץרעמ ןט24 םעד ,םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא ןשיערבעה םיַײב לײטּפָא-שידִיי ןופ רערעל ןוא םידימלּת
 עשידרערעטנוא ןוא רעוועג ,תועידי ןריֿפרעבירַא ריא ןגעוו ,ןירעלדניברַאפ ַא יו טייקיטעט ריא ןגעוו טלייצרעד ןַאבַאר
 רעד ןגעוו עשרַאװ ןייק טכַארבעגקירוצ טָאה יז סָאװ תועידי יד ןגעוו ןוא רעטייווצ רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ עסערּפ
 ַאקצינטָאלּפ ַאקמורפ טימ ןעמַאזוצ תודע ןַא ןילַא ןעוועג זיא יז רעכלעוו ןוֿפ ,ווָאשעיבורה ןיא ןדִיי יד ןופ עיצַאדיװקיל
 ןייק געוו ןפיוא ןרָאװעג טקישעג ךיוא יז זיא סעיסימ ערעדנַא ןשיװצ .ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד ןעו גָאט םעד ןיא
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 ןבָאה תמא םעד טלייצרעד ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא יז ןעוו .ןדִיי יד טימ טעשעג טרָאד סָאװ ןסיוורעד וצ ךיז ידּכ עקנילבערט

 ןגעוו ןוא םעד ןגעוו רעטיירב .טביילגעג ךַײלג ריא טָאה רעבָא ןָאסלענעצַאק קחצִי .טביילגעג טשינ ריא ןרעטלע עריא

 עז ;15722 'זז ,(ןמלופ) ןבריפ"עבת :ןיא עז ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןענָאסלענעצַאק קחצי טימ ןעגנודניברַאפ עריא

 .183-184 'ז ,לטיו סקנּפ :ךיוא

 ,(סנירעלדניברַאּפ רקיע רעד) רעלדניברַאפ ןופ ףליה רעד טימ ץענ-עיצַאמרָאפניא רעד ןופ ןרינָאיצקנופ םעד ןגעוו (9)

 טימ ןַאמרעקוצ ןוא םיובנענעט ןשיווצ ןעגנוִיצַאב עטנעָאנ יד ןגעוו ךיוא יו ,ָאטעג ןיא תועידי יד ןטײרּפשרַאפ םעד ןוא

 סנַאמרעקוצ קחצי ןיא ךיוא עז ;144 ,120 ,84 יז ,םיובננט :ןיא רעטרעוו עטנַאסערעטניא יד עז ,ןענָאסלענעצַאק קחצי

 ,17-5 יז ,טרָאד ,ריפנַײרַא

 עז טסקעט ןשידִיי ןלופ םעד ,133 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :ןיא ,גנוצעזרעביא עשיערבעה יד ךיַײלגרַאפ (10)
 .130 - 125 יז 4'מונ ,רעטַײװ

 ןופ תיצמּת םעד .לטיו סקנפ ןַײז ןיא ,לָאמ רָאּפ ַא ,ּפָא שוריפב ןָאסלענעצַאק קחצי ךיז טלעטש םעד ןגעוו טָא (11)

 טימ רעטַײװ ָאד רימ ןביג ,םזירַאברַאב-יצַאנ םעד ןעמענַאב וצ ךַײלג "טייקיעפמוא" רעשידִיי ןגעוו גנַאג-ןעקנַאדעג ןַײז

 םעד ןיא} טביילגעג טשינ ןבָאה רימ סָאװ זדנוא זיא ליווו" :(גנוצעזרעביא רעשידִיי רעזדנוא ןיא) רעטרעוו ענעגייא ענַײז

 סָאד טָא ...טביילגעג טשינ רימ ןבָאה --זדנוא ןיא סָאװ םיהלא-םלצ םעד בילוצ ...ןטייקכעלגעמ ַא יו דרָאמנסַאמ

 זיא סע ץרַאה סנעמעוו ןיא יד ַײב יו ערעדנַא ַײב ,ןַײז טלָאמעג טשינ ןעק ןוא ןרעוו ןבירשַאב טשינ ןעק -- טיילפמוא

 .ק.י סָאװ סָאד ךיַײלגרַאפ ןוא 164 ,159 ,158 'ז ,טרָאד ,טסקעט ןצנַאג םעד עז ."טיילפמוא םעד ןופ ץמש ַא ןַארַאפ

 .181 "ז ,טרָאד ,רערעש ןשידִיי םעד ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַארב חצור ןגעוו טלייצרעד

 ןטיול .קרּפ ןצנַאג םעד רעטַײװ טרָאד עז ןוא ,76-75 'זז ,קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד (12)

 "העידי" ןינע םוצ זַא רָאלק זיא ,לעטיוו ןיא 1943 רָאי עדנע ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,טסקעט םעד ןופ טלַאהניא

 .המחלמ רעד רַאפ ןופ טסקעטנָאק-טַײצ ןיא ךיוא .ק.י ךיז טיצַאב

 םע ,(ביבא-לת) .1942 טסוגואב 4 -1939 רבמטפסב 1 - השרווטיג ןמוי ;ןירוסי תליגמ ,ןלפק .א.ח :עז (13)

 .(ו"כשת) ,םשו-דיו דבוע

 ןשיווצ וצ לָאמ ַא רימ ןביג ןרעמַאלק ןיא) ןטַײז ענעזיוועגנָא יד טול ,טרָאד ,רעטַײװ עז רעטרע עקיפערטַאב יד (14)

 זז :(סעצָארּפ ןצנַאג ןופ ןּפַאטע יד טערקנָאק ןטכַײלַאב עכלעוו ןעגנורילומרָאֿפ עשיערבעה סנַאלּפַאק ,ךעלסיפ-ןזדנעג

 ,213 ,205 ,175 ,173 ,139 ,111 ,98797 ,("היחי ץוביקה ודבאי םידיחי") 95 ,87 ,78 ,73 ,("שוריג תתימ") 67 ,65-63 ,1

 .ןדִיי ןופ גנוטכינרַאפ ןגעוו ןעגנונָאמרעד עקידרדסּכ סנַאלּפַאק ןיא הקספה עסיורג ַא טמוק ָאד) 261 ,243 ,232 ,219 ,8

 ָאטעג יד) 361 ,(1940 רעמוז ןופ ןָא ךיז טבייה סָאװ ןבעל-ָאטעג ןשידִיי ןופ "עיצַאזילַאמרָאנ" רעד טימ טמיטש הקספה יד

 ,(?"דיחיה היהי ימו ...ודבאי םידיחי") 395 ,374 ,366 ,365 ,(ןדִיי יד רַאפ עיצַארענעגעד ןוא גנוכַאװשּפָא ןופ ּפַאטע ןַא יו

 ןיא" :1941 בייהנָא) 438 ,("ונתימהל תוצצפ הלעמלמ ונב וקרזיש ענמנה ןמ ןיא") 433 ,("היחנ היח חצורה ףא לע") 7

 .494 ,484 ,455 ,451 ,("תידוהיה השרו לע ףא שוריג תרזג רזגת אלש ענמנה ןמ

 רעשידרערעטנוא רעד ןופ עיצַאמרָאפניא ןַײז זַײװלײט טּפעשעג טָאה ןַאלּפַאק .א.ח זַא ךעלגעמ רעייז זיא'ס (15)

 יד ךַײלגרַאפ ןוא ,טרָאד עטַאד רעד טימ 507 טַײז ףיוא טביירש רע סָאװ סָאד לשמל עז .עסערּפ רעװעשרַאװ רעשידִיי

 ןופ דרָאמ םעד ןגעוו ,5 'מונ "תועידי" רעװעשרַאװ ןשידרערעטנוא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סע ןעוו עטַאד

 .יבר רעניזדַאר

 .534 ,530 ,527 ,513 ,512 ,508 ,505 'ז ,ןלפק :ןיא שרעה 'ר ןופ דייר יד עז (16)
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 ןדס בד ןיוש טָאה קיטירק-רוטַארעטיל רעשִיערבעה ןוא רעשידִיי רעד ןופ תוגׂשה ענעמונעגנָא עכעלנע ןוא יד (17)
 יזז ,(ג" כשּת) ןדס :עז ,"ןוסלנצק קחצי לע :םהל רבעמו םימודמד" טעברַא ןַַײז ןיא קירוצ רָאי 20 ַא טימ טגערֿפעגּפָא
 .123:113 יז (1978) ךוטנייש :ךיוא עז .5

 .אא יז ,ח"צרת ,םיריש ןופ דנַאב ןטשרע ןיא עז רוקמ ןשִיערבעה םעד (18)

 .א1 טיַיז ףיוא ןוא רעטַײװ ,טרָאד עז (19)

 .261 יז ,טרָאד (20)

 רעד ןיא .עשרַאװ ןיא ןטֿפירש ס'ק-י ןוֿפ תומישר-טּפיוה עשיֿפַארגָאילביב ריפ קורד ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז סע (21)
 זיא ,רעבָא רקיע רעד .ןֿפלָאהעגסױרַא תומישר יד ךיוא זדנוא ןבָאה ,רעטַײװ ןעגנערב רימ סָאװ המישר רעשיגָאלָאנָארכ
 ריֿפ יד .תואטיגה ימחול תיב ןיא וװיכרַא-ןָאסלענעצַאק קחצי ןיא ןדי-בתּכ יד ןוֿפ קוקכרוד ַא ףיוא טריזַאב המישר רעזדנוא
 | :ןענַײז תומישר
 .(ןסנייא 20) 656 'מע ,1946 יאמ ,'ד תרבוח ,א"י ךרכ ,םינפבמ ,"השרו וטיגב (.ק.י לש) ונובזע" ,ןןמרקוַוצ קחצי (א)
 ,דרמהו האושה רקחל םיפד ,"ןוסלנצק תיב יזנגב םיאצמנה ןוסלנצק קחצי לש די-יבתכ" ,ןלטנמולןב {ןמחַנ  (ב)

 .(ןסנייא 38) 186-185 'מע ,1951 לירפא ,'א ךרכ

 -13 'מע ,1954 ראוני ,4 'סמ ,תואטיגה ימחול תיב תועידי ,"האושה תפוקתמ .ק.י לש תיתורפסה ותשרומ"  (ג)
 .(ןסנייא 30) 5

 ןטַײז ,1956-ז"טשת רָאי ןוֿפ ,עבַאגסױא עטייווצ יד .םינורחא םיבתכ ,"ד"שת-ש"ת ןוסלנצק קחצי תוריצי" (ד)
 סע לַײװ 1969-ט"כשמ רָאי ןוֿפ ,עבַאגסיוא עטירד יד ,עטצעל יד ָאד טשינ ןבַײרשרַאֿפ רימ .(ןסנייא 44)41
 רעשיפַארגָאילביב רעד ןיא 37 זיב 32 סעיציזָאּפ יד ,תוביס עשינכעט בילוצ ,ןרָאװעג ןזָאלעגכרוד ריא ןיא ןענַײז
 .365-364 יז ,טרָאד עז ;המישר

 ןלעניגירָא ןופ גנוצעזרעביא עשידִיי ַא ריִמ ןעגנערב ָאד .רעטַײװ ןוא ,16 יז ,(ןמלופ) ןבר -פ"עבת :עז (22)
 .טסקעט ןשיערבעה

 ןַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ,רעביא יז טיג דעלג .ז יו טול ,רעטרעוו סנָאסלענעצַאק קחצי ןענַײז לָאמ ןעטשרע םוצ (23)
 דעלג .ז טָאה טסקעט ןלוֿפ םעד .1943 רעבמעווָאנ ,ונייחמ ןעמָאנ ןטימ ,דורח-ןיע ןיא ,עבַאגסױא רעקילָאמניײא
 .טצעזעגרעביא ָאד טרעוו טסקעט רעשיערבעה רעד ,21719 'זז ,דעלג :עז ,ךוב ןַײז ןיא ךיוא רעטעּפש טקורדעגּפָא

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,"לטיו סקנפ" ןגעוו טגָאז ןילטייצ .א סָאװ סָאד .9 יז ,(1963) .א ,ןילטייצ :עז (24)

 ןוא עקנילבערט ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה עטעדרָאמרעד יד ןופ טַײצרָאי םוצ ,1943 רעמוז

 ןיא ,ןײלַא "לטיו סקנפ" ןוֿפ זילַאנַא ןַא ךרוד ןרעוו ןזיוורעד ןעק ,טיוט םוצ ןרָאװעג טריפעג זַײװנסַאמ ןענַײז ןדִיי תעב

 .(1979) ךוטנייש :עז "לטיױו סקנפ" ןגעוו .ןפַאש ןצנַאג ס'ק.י ןופ טסקעטנָאק

 רעד ןגעוו ןעגנוטכַארטַאב יד טרָא ןלַארטנעצ ַא ןעמענרַאפ עיגָאלָאנעמָאנעפ רעשיטסילַאיצנעטסיזקע רעד ןיא (25)

 -לסילש יד ןופ רענייא יװ ןבירשַאב טרָאד טרעוו בצמ רעכעלשטנעמ רעד .טוט ןטימ שטנעמ ןופ עיצַאטנָארּפנָאק
 ,שטנעמ ןוֿפ גנולקיװטנַא עקיטסַײג יד ןרעוו ןענַאטשרַאפ רעסעב ןעק סע עכלעוו ןופ ףליה רעד טימ סעיצַאוטיס
 :ךַײלגרַאפ

 2610 80091ס00זח 100 ץז/ם/זזע ס/ 0661; 2950עפ 10 226091601101 תפעסס1ספע 8מ0 2/0/1080ק/:ע. (00681מסזו) 1971.

 .836 יז ,רעגנימערּפ ןיא "ּפעזחטסווס 4010" עיציזָאּפ יד ךַײלגרַאפ (26)

 םענַאב סקרעב ,49-48 יִזז ,טרעקיר :ןיא עז ,תומוקמ-הארמ ענעגייא סקרעב טימ ,רעטרעוו עטריטיצ ןביוא יד (27)
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 ןשיטסילַאיצנעטסיזקע-ןשיגָאלָאנעמָאנעפ םעד ןיא סע ןעניפעג רימ יו ןפירגַאב עכעלנע ןיא טרילומרָאפ ךעלטנגייא זיא

 רעקיטסַײג רעכעלשטנעמ ןופ ןעגנוניישרעד עלַארטנעצ יד ןופ רענייא רַאפ יז טכַארטַאב רעכלעוו ,רוטַארעטיל וצ גנַאגוצ

 ןופ דמעמ רעד טרעוו רַאפרעד .טייקכעלקריוו רעד ןופ םענַאב סנשטנעמ ןפיוא שינערעהוצנָא טיג רוטַארעטיל :טייקיטעט

 ןופ טיבעג-סגנושרָאֿפ ןכעלטּפַאשנסיװ ןקיסַאּפ ַא רַאֿפ טכַארטַאב ןוא טלעטשעגכיוה ,גנַאגוצ ַאזַא טול ,רוטַארעטיל רעד

 --טבעל רע רעכלעוו ןיא טייקכעלקריוו רעד ןגעוו תודע ןגָאז סָאװ ןעגנוביַײרשַאב ןוא סעיצִיוטניא עדנרעלַאב עכעלעזַא

 .עיצקורטסנָאק עקיטסיַיג ַא זיא (םזילַאיצנעטסיזקע רעשיגָאלָאנעמָאנעפ רעד טהנעט ױזַא) טייקכעלקריוו עדעי לַײװ

 ,2757-273 יזז ,170 יז --ליּפשַײב םוצ ,םוַאבנעטסעק :עז

 רעד טימ ןדירפוצ ןעוועג טשינ זיא רע :ןַאמרעקוצ קחצי טגָאז ,ןעלטיּפַאק-ך"נּת ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא עַײנ יד ןגעוו (28)
 יז ,ג"י ,םינפבמ ,ןַאמרעקוצ :עז ,'...ןעזנַײא ןַײז טול טצעזעגרעביא טָאה רע ןוא ,גנוצעזרעביא-שאוהי רעלופטרעוו
2 

 ענעמונרַאפ יד ןעמעוו וצ ,ץנעגער רעשילַאק רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,רעהלביא טָאה 1939 רעבמעווָאנ ןט14 םעד (29)

 -דנַאש ןגָארט וצ ןדִיי רַאפ טכילפ רעד ןגעוו טערקעד ַא טכעלטנפערַאפ ,טרעהעג וויטַארטסינימדַא טָאה שזדָאל טָאטש

 יז ,1 ,ינסַאי ַײב טנָאמרעד טרעוו רע ;10 יז ,שזדָאל - .י ,קנורט ַײב טקורדעגּפָא זיא טנעמוקָאד רעד .רעדנעבמערָא

 רעבָא ,ןכיײצדנַאש ןשידִיי ַא ןגעוו טערקעד ןכעלנע ןַא ןבירשעגרעטנוא רעחלביא טָאה רעבמעצעד ןט11 םעד ךיוא 7

 טנָאמרעד .ק.י .שזדָאל ןיא ןעוועג טשינ .ק.י ןַאד ןיוש זיא ןעז רעטַײװ רעבָא ןלעוו רימ יו ;דוד-ןגמ ַא טימ לָאמ סָאד

 ןדייב רַאפ רעדנעבדנַאש יד טסיינ" :86 יז ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןַײז ןיא טערקעד ןטשרע ןגעוו

 עשרַאו ןייק ןרָאפקעװַא לָאז רע םיא יַײב ןטעבעגנַײא ךיז יורפ ןַײז טָאה געט ענעי ןיא זַא ךיוא טנָאמרעד רע ," ...זדנוא

 רע ,1939 רעבמעווָאנ ןט19 םעד ןעוועג ןיוש עשרַאו ןיא זיא .ק.י זַא ןַײז רעייז ןעק ,טלייצרעד קע ןתנ יו טול .(טרָאד)

 ןַײז ןיא טעװ סָאװ דיי ןדעי טרַאװרעד ףָארטש-טױט זַא הריזג יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא'ס ןעוו" :טלייצרעד

 בָאה ,ךיז ַײב ןקיטכענרעביא ןזָאל "עשוּפ" ַאזַא טעװ סָאװ דַיי ןדעי ךיוא יו טכַאנ יד ןפָאלשרעביא טשינ םייה רענעגייא

 עשרַאו ןייק קידנעמוק .1939 רעבמעווָאנ ןט19 םעד ןעשעג זיא סָאד .עשרַאװ ןייק קעװַא ןיב'כ ןוא שזדָאל ןזָאלרַאפ ךיא

 194 יז ,(ך"שת) קע :עז ,"ןענָאסלענעצַאק קחצי ךיוא יז ןשיווצ ןוא רעשזדָאל עטנַאקַאב ליפ ןענופעג טרָאד ךיא בָאה

 ןט14 ןופ טערקעד סרעהלביא ןוֿפ לײטײטשַאב ַא ןעוועג זיא טדער קע ןתנ רעכלעוו ןגעוו הריזג יד ,195 יז ךַײלגרַאֿפ ןוא

 .(טרָאד ,1 ,ינסַאי :ךַײלגרַאפ) שזדָאל ןיא ןבַײלב סָאד טרעװשַאב רָאג זיב ןענָאסלענעצַאק טָאה יז ןוא ,רעבמעווָאנ

 ,94791 יזז ,1 ,ינסַאי ןיא ,רעוט-ללּכ ןוא ץנעגילעטניא רעד ןופ ןעגנוגלָאּפרַאפ יד ןגעוו ןתודע-תי- יד עז (30)

 קחצי ןופ ןציטָאנ עשיפַארגָאיב" ןינסַאי.װ.א =! .ווא :ןופ ןבירשעגרעטנוא ,לקיטרַא ןשיּפַארגָאיב םעד עז (31)

 זַא טקיטעטשַאב לקיטרַא םעד ןופ רבחמ רעד ךיוא .13 יז ,1948 ,22 ילוי ,(עשרַאװ) גנוטייצסקלָאּפ ,"ןָאסלענעצַאק

 ןטַאנָאמ ייווצ יד וצ" :טגָאז ,געט ענעי קידנענָאמרעד ,ןײלַא .ק.י .1939 רעבמעווָאנ ןיא עשרַאװ ןייק ןֿפָאלטנַא זיא .קיי

 .(160 יז ,לטיו טקנּפ) "ןרעקקירוצ ךָאנ ךימ ךיא לעװ שזדָאל ןיא

 ךיא ןיב ,עשרַאװ ןיא געט ַײרד ייווצ ןעװעגּפָא ןיב ךיא יו םעד ךָאנ" :זַא "לטיו סקנפ" ןיא טלייצרעד .ק.י (32)

 רעד ןענופעג ןַאד ךיז טָאה 13 'מונ סַאג ָאנשעל רעד ףיוא" טביײרש קע ןתנ .(טרָאד) "יטניושזדי ןיא ןעוועג קילעּפוצ

 ןופ טציטשרעטנוא טרעװ סָאװ ,ףליהנײלַא רעלַאיצָאס רַאֿפ סעיצוטיטסניא יד ןוֿפ טעטימָאק ןטקינייארַאפ ןופ ָארויב

 ןָא ,טרָא ןבלעז ןגעוו ןדער ןָאסלענעצַאק ןוא קע ,עדייב יז ."ןענָאסלענעצַאק .י ןֿפָארטעג ךיא בָאה ָאד ...יטניושזדי

 יז ןרעגַאלַאב עטקירדרעד ןוא עקירעגנוה ,עטכַאמשרַאֿפ ןוא עטקָאטיײװעצ" :ןלפק .א.ח ַײב ךַײלגרַאפ) לפייווצ

 .(88 יז ,ןלפק) "(13 ָאנשעל) טניושזד ןופ גנַאגנַײרַא םעד זַײװנסַאמ

 ןיא ןעגנובעלרעביא ענַײז וצ ךיז טיצַאב החפשמ ןַײז ןגעוו טלייצרעד .קיי סָאװ סָאד .161 יז ,לטיו סקנפ :עז (33)

 ךַײלגרַאפ .החּפשמ ןַײז ןוֿפ לרוג ןגעוו תועידי ערָאלק בלַאה ןעגנַאגרעד ןענַײז עשרַאװ ןייק ןעוו 1939 רעבמעצעד שדוח
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 טעטּפַאהרַאפ :ןסורג עקירעיורט שזדָאל ןוֿפ" :1939 רעבמעצעד ןט15 םעד טבַײרשרַאּפ םולבלעגניר .ע סָאװ העידי יד

 ..טרינרעטניא רעדניק 3 ןוא ױרפ ,ןענןָאסלענעןצַאק .רערעל ןוא םירױטקָאד ,ןטַאקָאװדַא ןעשיןדִיי עלַא

 .(39 יז ,ז ,םולבלעגניר)

 יד ןעוו ,1940 ינויייַאמ זיב ןוא המחלמ בײהנָא ןוֿפ ןעגנובעלרעביא סיק.י ןגעוו .639 יז ,יקסנַאינרוק :עז (34)

 ןגעוו לקיטרַא ןַײז ןופ קלח ןטשרע ןיא טרימוזער ןַאמרעקוצ קחצי טָאה ,ןרָאװעג טַײנַאב זיא ץולחה-רורד ןופ טייקיטעט

 רעייז" :קידנקידנערַאפ ,358 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ,"לעטיוו רעגַאל ןיא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא" .קי

 וצ זיב ,ןסַאג עקידנקערש ךרוד ןּפעלשקעװַא ךיז רע טגעלפ לָאמ וצ ...טיַײצ רענעי ןיא ןעוועג טעָאּפ רעד זיא ןגָאלשרעד

 ןיא טשרע םיא וצ ןעגנַאגרעד עשרַאװ ןייק זיא סָאװ} החּפשמ ןַײז ןבעל םיַײב ןטלַאהרעד וצ ידּכ ,ןטלַאטשנַא-הקדצ

 ןטַײצ רענעי ןיא) רע טָאה טליפעג טייהרעטניוטשרַאפ ןוא ןעזעג טָאה רע סָאװ סָאד רַאפ קורדסיוא ןייק .{1940 רַאונַאי

 ןופ געט עיורג טימ טנעקַאב ןַאד=) טציא ךיז טָאה רע .ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ןענַײז ןפַאש ןַײז ןופ ןלַאוק יד .ןענופעג טשינ

 טינרָאג רע טָאה ,1940 ינוי זיב ןָא המחלמ בייהנָא ןופ ,רָאי לטרעפ יַײרד ןופ ךשמב .טײקטמוטשרַאפ ןוא טייקטמיילעג

 .ק.י טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ךָאנ זַא ןענָאטַאב סָאװ םירוקמ ךיוא ןַארַאפ ןענַײז סע ."ןבירשעג

 .647 ז ,.ל ,ןיול :עז ,ןביַײרש וצ ןצנַאג ןיא טעמּכ טרעהעגפיוא

 לַאפכרוד רעד .רעוט-ללּכ עשיטסינויצ ַײרד טכַאמעג ןבָאה סנָאסלענעצַאק יד ןופ רָאפסױרַא ןרַאפ ןעגנוטיירגוצ יד (35)

 ןייק ןַײז וצ הלוע ,רענעלּפ ס'ק-י ןופ עיצַאזילַאער רעקיטליגדנע רעד ןופ לעװש עמַאס םַײב ןעגנוגנערטשנָא ערעייז ןופ

 עכעלנעזרעּפ םיא ַײב ןפורעגסױרַא ןוא געט ענַײז טרעטיברַאפ םיא טָאה ,םיא ַײב םולח רעטלַא ןַא ,לארׂשי-ץרא

 ןעוועג ןיילַא זיא סָאװ ,קע ןתנ ַײב עז השרּפ רעצנַאג רעד ןגעוו םיטרּפ עלופ .ןענָאזרעּפ עטמיטשַאב ןגעק ןעגנוקידלושַאב

 ייב ךיוא ךיײלגרַאפ ;197-196 יזז ,(ך"שת) קע :ןרָאפסױרַא טנעקעג טשינ ןוא הילע רַאפ ןטַאדידנַאק יד ןופ רענייא

 דיל סָאד ךיוא ןוא ;13 יז ,.ווַא :עז ,ןעוו ןוא טקינייארַאפ קירוצ ךיז טָאה החפשמ יד ױזַא יו ןגעוו .646 יז ,.ל ,ןיול

 .86 'ז ,קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ

 ןשידִיי רעװעשרַאװ ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא ןטלַאטשעג עטסטנַאקַאב יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ךָאלב עּפיל רזעילא (36)

 עשיערבעה יד ןיא ךיוא קיטעט ןעוועג זיא רע .גנוגעװַאב-טנורגרעטנוא רעשידִיי רעד ןיא ךיוא ןוא ָאטעג ןיא ןבעל

 יד ןיא רעמענ-לייטנָא יד ןופ רענייא ךיוא יװ ,"המוקּת" טפַאשלעזעג-רוטלוק רעשייערבעה רעד ןיא ,ןזיַײרק-רוטלוק

 ןופ ויכרַא רעשידרערעטנוא רעטסּוװַאב רעד ,וויכרַא-םולבלעגניר לאונמע םַײב גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ ןעגנוציז

 ןופ רָאטקעריד ןוא ,ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ רעריּפנָא יד ןופ ןעוועג ךָאלב .ל.א זיא ןלױּפ ןיא .ָאטעג רעװעשרַאװ

 עשידרערעטנוא ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג רע טָאה עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב .ָארויב-תמייק-ןרק ןלַארטנעצ

 ,0 יז ,.א ,ןיול) ןיוועל םהרֿבַא ןופ ךובגָאט רעװעשרַאװ ןיא םעד ןגעוו עז .ןעגנוגעװַאב עשיצולח יד ןופ ןרַאנימעס

 םיטרּפ עשיפַארגָאיב .טרָאד ,212-211 יז ףיוא ,ךובגָאט ןופ רָאטקַאדער םעד ,רנש יבצ ןופ גנורעלקרעד יד עז רקיעב ןוא

 .269-268 'ז ,טטשיינ :ַײב עז ךָאלב .ל.א ןגעוו

 ַא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,גנורעטשרַאּפ יד ןוא גנורעטיברַאפ יד ,קיטַאמעלבָארּפ רערַאבליפ רעד ןגעװ סעּפע (37)

 עטערקנָאק יד טימ טריסערעטניארַאֿפ וויטקַא ךיז ןבָאה עכלעוו ענעי ןופ גנובעלרעביא רעד ןופ ליײטײטשַאב

 .212-211 ,1917189 יזז ,ןלפק :עז ,ןַאלּפַאק .א.ח ַײב ףרַאש רעייז ןבירשַאב טרעװ ,ןלױּפ ןזָאלרַאפ וצ ןטייקכעלגעמ

 סָאד .197 יז ,(ך"שת) קע ,"'געוו ןקיטכיר ןופ טריפעגּפָארַא םיא טָאה' עיסימָאק-הילע יד זַא סױא טמוק" )38( 
 ,קע ןתנ ןופ טריטיצ ,רעטרעוו סיק.י ןענַײז

 רענעלַאֿפעגכרוד ןַײז ןוֿפ ןורּכז םעד טימ רָאנ טשינ ,ןעוועג טרעװשַאב ָאטעג ןיא זיא טימעג סנָאסלענעצַאק קחצי (39)
 קידנעַײז ,טלייצרעד קע ןתנ יװ .ןרָאי רעקיסיַײרד יד ןופ ךָאנ ,ךוסכס ןטּפעלשרַאפ ַא טימ ךיוא רָאנ ,1940 בײהנָא ,הילע
 -טגנויצרעד ענעדיישרַאפ ןוא .ק.י ןשיווצ טקילפנָאק ַא ןכָארבעגסױא ןרָאי ענעי בײהנָא זיא ,םיא ןיא טשימרַאפ ןַַײלַא
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 ןיא ןליפ טזָאלעג ךיז רעטַײװ טָאה ךוסכס רעד טָא ךיוא .עשרַאװ ןיא ןוא ךוניח רעשזדָאל ןשִיערבעה ןיא ןרָאטקַאפ

 ןגעוו ךיוא .193-192 ,197 יזז ,(ך"שת) קע :עז ,ןרָאטקעס עכעלטפַאשלעזעג עסיוועג טימ ןעגנוָיצַאב סנָאסלענעצַאק

 טשינ טיהעג ןעדייב ךיז רימ ןבָאה רעגַאל לעטיװ ןיא וליּפַא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ךָאנ" :טרָאד רע טביײרש םעד

 ."ךוסכס ןטלַא ןיא ןרעוו וצ טרעטנָאלּפרַאפ

 ,13 יז ,.ווַא :ךיוא עז .טרָאד 115 יז ךַײלגרַאפ ןוא ,116 יז ,1 ,ינסַאי:עז (40)

 .153 ,128 ,115 ד 1 ,ינסַאי:עז (41)

 ןוא ןלערוטלוק ןיא ןעמונרַאפ טָאה "ַאירָאטסַא" עּפַאק רעד סָאװ טרָא ןלַארטנעצ ןגעוו .123-119 'זז ,טרָאד (42)

 .36 יז ,ןרָאקדלָאג :ַײב עז ,ץנעגילעטניא רעשזדָאל רעד ןופ ןבעל ןשירַארעטיל

 .111 ז,1 ,ינסַאי:עז (43)

 לירּפַא ,6-5 'מונ ,תואטינה ימחול תיב תועידי ,"לאטיו הנחמב ןוסלנצק קחצי םע" ,'ץיבונ םירמ ךיַײלגרַאפ (44)

 .8 'ז ,4

 .13 ז ,.ווַא :ךיוא עז .44 'מונ הרעה ןיא טנכייצרַאפ ןביוא רוקמ ןטיױל ,שטיוָאנ םירמ ַײב ןוא 34 'מונ הרעה :עז (45)

 ףיוא ןוא ,113 יז ,ןלפק :ןיא ,1939 רעבמעצעד ןט14 םעד ,"ןטעלּפמָאק" יד ןגעוו טביַײרש ןַאלּפַאק .א.ח סָאװ עז (46)
 ,156-155 יז

 .100-98 יז ,תימשנ :עז ,ךורבסיוא-המחלמ ןתעב עשרַאװ ןיא ךוניח ןשידִיי ןופ בצמ ןגעוו (47)

 .358 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןיא רעטרעוו סנַאמרעקוצ קחצי עז (48)

 ןיא טייקיטעט עטיינַאב יד ןוא שזדָאל ןיא ווָאכָארָאב רעב ןופ ןעמָאנ ןפיוא הרשכה-ץוביק ןופ עטכישעג יד (49)

 ש"ע ץוביקה ;הרשכהיץוביק לש ורופס :ךוב ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב טיירב ןענַײז ,המחלמ רעד תעב עשרַאװ

 ףסוי ,שזדָאל ןיא ץוביק -ווָאכָארָאב ןופ רַאטערקעס רעטצעל רעד .ל"שת (ביבא-לת) .היתונבו 'זדולב בוכורב

 .(350-347 'זז :עז) רעטַײװ ןוא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןופ ןשינעעשעג יד טרָאד טבַײרשַאב ,יקסנַאינרָאק

 .452 ,446 'ז ,ןיקטבול :עז (50)

 1939 עדנע ןופ ,לָאצ רעייז ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ ןטעטיוויטקַא עטגַײװצרַאפ יד ךַײלגרַאֿפ ,462-460 'זז ,טרָאד (51)

 זיא סָאװ "רורד" ןופ ןיטעלויב רעכעלרעניא ןַא ,4 'מונ 1942 יַאמ ,"ץנעדנָאּפסערָאק עכעלרעניא" :ןיא ,1942 רעמוז זיב

 ןופ זיא .םייוג רַאפ עטלעטשרַאפ ,רעלדניברַאּפ ךרוד ץניװָארּפ רעד ןיא םירבח עוויטקַא יד ןשיווצ ןרָאװעג טלייטרַאפ

 ,דרמהו האושה רקחל םיּפד :ןיא ,גנוצעזרעביא רעשיערבעה ַא ןיא המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג טקורדעגּפָא ַײנ סָאד

 .קורדּפָא ןטצעל םעד ןופ רעטַײװ ןריטיצ רימ .150-149 יזז ,1951 לירפא-ראוני ,ןושאר ףסאמ

 קורדנַײא ןפיט ןגעוו .טרָאד ,24 ,23 'מונ תורעה יד ךיוא יו ,156-155 יו ,ץנעדנָאּפסערָאק עכעלרעניא :עז (52)

 לש ורופיס :ןיא טקורדעג ךיוא) 640 יז ,יקסנַאינרוק :עז ,ןרַאנימעס יד תעב טכַאמעג ןבָאה סעיצקעל ס'ק-י סָאװ

 :ןיא עז ,רעַײטשוצ ס'ק-י ןופ ץַאשּפָא ןַא ןוא ךוניח-"רורד" ןופ גנובַײרשַאב עיונעג ַא .(324 יז ,הרשכה-ץוביק

 ,466-464 'זז ,ןיקטבול

 ןגעוו ןקורדנַײא סרעטכָאט ןַײז רעביא טלייצרעד ןיוועל רעזייל ;16 יז ,(ןמלופ) ןבר-פ"עבת :ליּפשַײב םוצ עז (53)

 ,ןָאטעג ןיאָו "ונלש היסנמגה" ,קַאס לעי ;647-646 'זז ,1946 יַאמ ,'ד טּפעה ,א"י דנַאב ,םינפבמ :ןיא ,רערעל ַא יו .קיי
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 ,3*4 'לג ,{19791 מ"שת ויתס ,א"מ ךרכ ,םינפבמ ,"ןוסלנצק קחצי םע" ,דנס תנוי :ךיוא עז ;406-404 'זז ,רורד רפס
 ,319-3:7 'ח

 .ש"י -- ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא רימ ןופ ןענַײז תורוש עטריטיצ ןביוא רָאּפ עטצעל יד .639 יז ,יקסנַאינרוק (54)

 םיבתכ :ךַײלגרַאפ ןוא -30 יז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ ;463 ז ,ןיקטבול ;647 ז ,.ל ,ןיול :עז (55)

 ןופ טַײטַאב םעד ןגעוו טבַײרש ןײלַא ןָאסלענעצַאק קחצי .640-639 'זז ,יקסנַאינרוק ;358 'ז ,ט"כשת ,םינורחא

 .(94 יז ,טרָאד) קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד ןיא ,ץולחה-רורד טימ גנודניברַאפ ןַײז

 'ז ,ץנעדנָאּפסערָאק עכעלרעניא :ךיוא עז .357-356 ,355-354 'זז ,בוכורג תומדשב :ןיא עז םעד ןגעוו (56)
 ,87-86 'זז ,רענגעב :ןיא עז ,טיזיוו סנָאסלענעצַאק ןגעוו גנובַײרשַאב עטיירב ַא .6417640 יזז ,יקסנַאינרוק 0
 ןיא ָאטעג יד ןכַאמרַאפ ןכָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא ווָאקַאינרעשט ןיא ךוזַאב רעד זַא רָאלק זיא טרָאד טסקעטנָאק ןטיױל
 .עשרַאװ

 ןעגנוגנידַאב יד ןגעוו .467-466 'זז ,ןיקטבול;17'ז ,(ןמלופ) ןבר - פ"עבת :ךיוא עז .218 יז ,טטשיינ:עז (57)

 ווָאקרוט :עז ,םּהס גנולַײװרַאפ ןופ לידבהל ןבעל-רוטלוק ןשידִיי ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ןכיק עכעלטּפַאשלעזעג יד ןוא ןטעטימָאק-זיוה יד ןופ לָאר עקיטכיוו יד טרעלקרעד טרעוו טרָאד ,255-195 יזז ,(1948)

 .66:65 'ז ,(1974) ךַאברעיױוא :ךיוא עז .ָאטעג ןיא ןבעל-רוטלוק עשידִיי סָאד ןטלַאהרעד םַײב

 .184 ,59-57 יז ,(ה"לשת) ןמטוג ;455 ,452 'ז ,ןיקטבול :עז (58)

 ןענַײז סָאװ ןעגנורעדנע יד רבחמ רעד טיירב טלדנַאהַאב טרָאד .184-180 יז ,(ה"לשת) ןמטוג :עז (59)

 קיטעט ןעוועג טשינ המחלמ רעד רַאפ ןענַײז עכלעוו ,ןעגנוגעװַאב עשיצולח-שיטסינויצ יד ַײב טּפיױה רעביא ןעמוקעגרָאפ

 ץולחה-רורד ןופ עיצַאזינַאגרָאער רעד רעביא קילברעביא ןצרוק ַא ךיוא טרָאד עז .ןלױּפ ןיא ןבעל ןכעלרעניא ןשידִיי ןיא

 .ךורבסיוא-המחלמ ןכָאנ ךיַײלג

 ."טנווָא-ך"נּת ַא וצ גנונעפע" ןופ ףוס םַײב עז (60)

 ןגעוו תועידי ןופ טַאטלוזער ַא יו ,גנושַאררעביא-ליורג עסיורג עטשרע יד .2117209 יזז ,(ה"לשת) ןמטוג :עז (61)

 עשרַאו ןייק ןָא ןעמוק םיחילש עטשרע יד יװ םעד ךָאנ גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ןיא רָאפ טמוק ,ןדִיי ןופ ןדרָאמנסַאמ

 ךשמב ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,טפַאשתודע עטקעריד עדעי ןוא עיצַאמרָאפניא עַײנ עדעי טָאה ןַאד ןופ .1941 רעבָאטקָא ןיא

 רעבָא ןקידהגרדהב ַא וצ טריפרעד ךעלדנע טָאה סָאװ סעצָארּפ םעד טקרַאטשעג ,1942 רַאונַאי ןוא 1941 רעבמעצעד ןופ

 ףוס םוצ זיא סע זיב ,ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ ןוא ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד ןופ תורוש יד ןיא טייבמוא ןטנענַאמרעּפ

 עז ,סעצָארּפ ןצנַאג םעד ןופ גנובַײרשַאב עיונעג ַא .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עטנּפָאװַאב עשידִיי ַא 1942 רעמוז ןענַאטשטנַא

 ,254-209 'זז - "הלודגה הילגהה םרט" -'ה קרפ ,ה"לשת ןמטוג :ַײב

 .225-224 יז ,(ה"לשת) ןמטוג :עז (62)

 ןיא ןטלַאטשעגטּפױה יד ןופ ענייא) 1942 ץרעמ - עשרַאװ ןייק ףָארַאמַאט-םיובנענעט יכדרמ ןופ ןעמוק סָאד (63)

 רעטקינייארַאֿפ רעקיטרָאד רעד ןופ םירבח רענליוו יד ןופ תוחילש סָאד ךיוא יװ ,(גנוגעװַאב ץולחה-רורד רעד

 םעד סָאטעג ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןטײרּפשרַאפ וצ ןעוועג זיא ליצ סנעמעוו ,(ָא.ּפ.פ) עיצַאזינַאגרָא ןענַאזיטרַאּפ

 יז לַײװ ןעגנַאגרעד טשינ עשרַאװ ןייק ןענַײז עכלעוו ןוא ,ןדרָאמנסַאמ יד ןופ טכיל ןיא דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב וצ ףור

 -רורד ןיא ןעגנולעטש ענעטיבעגרעביא יד רַאפ ןמיס ַא ןענַײז ןשינעעשעג יד - ןרָאװעג טריטסערַא געוו ןפיוא ןענַײז

 -ליורג רעד רַאֿפ ךָאנ םענַאב ןוא גנַאגוצ רעייז טרעדנעעג לַאקידַאר ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוגעװַאב ערעדנַא ןיא ןוא ץולחה
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 םעד ןריקַאטַא וצ טקעריד ןסָאלשַאב ןבָאה ןשטיַײד יד זַא ןרָאװעג רָאלק זיא'ס ןעוו ,לירּפַא ןט18 ןפיוא ןט17 ןופ טכַאנ

 .221 ז ,(ה"לשת) ןמטוג ;5 'ז ,הקילדה ןמ םיפד -ןמרקוצ :עז .רעציטש ענַײז ןוא טנורגרעטנוא ןשידִיי

 -רורד רעד ןיא םוקמוא ןגעוו תוגׂשה יד ןוא טייקיטעט רעד ןיא טַײברעביא ןכעלרעניא םעד ןופ גנובַײרשַאב יד עז (64)

 ץוביקה ,(ביבא-לת) ...תומישרו םיבתכמ ,ןמוי יקרפ ;:הקלדה ןמ םיפד .םיובננט יכדרמ :ןיא ,גנוגעװַאב-ץולחה

 .(1947) - ח"שת ,דחואמה

 .8-7 'זז ,ח"שת ,הקילדה ןמ םיפד -ןמרקוצ ןיא ,טסקעט ןשִיערבעה םעד עז (65)

 םעד ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז רעטרעוו יד טָא .176 'ז ,לטיו סקנפ ןיא עז ,שיערבעה ףיוא טסקעט ןלופ םעד (66)

 ,גנוגעווַאב-טנורגרעטנוא דעד וצ ןעמוקעגנָא ןענַײז סָאװ תועידי טרָאס רעד ןבירשַאב טרעוו טרָאד .1943 טסוגױא ןטס0

 גנוטָארסױא ןופ הפוקּת רעטשרע רעד ןגעוו ןוא ענליוו ןבעל רַאנָאּפ ןיא ןדִיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ תוחיצר יד ןגעוו

 ,1941 רָאי ןופ ןטַאנָאמ עטצעל יד תעב ָאטעג רענליוו ןיא

 ןסיורג ןתעב ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז עכלעוו ,סמיובנענעט רעטרעװ יד טָא .126:124 'זז ,םיובננט :עז (67)

 ןקיטרָאד םעד קידנטיירגוצ ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא ןעוועג ןיוש זיא ןיײלַא רע ןעוו ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא

 ישטַײד רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ץולחה-רורד ןשידרערעטנוא ןיא גנולקיװטנַא יד ּפָא ַײרט ןעלגיּפש ,דנַאטשּפיוא

 טייקטיירג רעטנָאמרעד ןביוא םיא ןופ רעד טָא טימ .1941 רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,המחלמ רעשיטעיװָאס

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעג םיובנענעט יכדרמ זיא ,טנַאה ןיא רעוועג טימ ןגעקטנַא טוט ןרעכיז םעד ןייג וצ ץלָאטש

 | ,1942 ץרעמ ןיא

 .6 ז ,הקלדה ןמ םיפד -ןמרקוצ :ךיוא עז .237-236 יז ,(ה"לשת) ןמטוג :עז (68)

 .8 'מונ הרעה ןבױא ךיוא ךַײלגרַאפ .36 'ז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ :עז (69)

 ןופ עיצַאזילַאער יד ןוא -- 1941 רעמוז -- חרזמ ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םעד ןשיווצ גנודניברַאֿפ רעד ןגעוו (70)
 רלטיה" ,טאשורב ןיטראמ :עז ןדִיי יד ןופ דרָאמנסַאמ ןטקעריד ַא ךרוד "םעלבָארּפ-ןדִיי ןופ גנוזייל רעקיטליגדנע" רעד

 ןטַײז ,רקיע רעד) 98 --61 יזז ,(1979) מ"שת םילשורי ,ג"י ךרכ ,םירקחמ ץבוק :םשודדי ,"'יפוסה ןורתפה' תישארו

5-- 79). 

 "רעטרעמכַאיעצ רעטכַײל" ַא זיא ןָאסלענעצַאק קחצי זַא גנוניימ רענעמונעגנָא רעד רַאֿפ ךס ַא ןוֿפ ליּפשַײב ןייא (71)

 ,ןוזניבור יכדרמ ןוא ןרות םייח ןופ ךובנרעל ןיא עז ,ןבעל םוצ גנַאגוצ "םענזירּפַאק ןקידװעליּפש" ַא טימ טעָאּפ רעשיריל

 ,רעכיבנרעל ןופ זיא רעגייטש רעד יו ,ּפָא טלגיּפש סָאװ -- ד"שת ,ףסאיחא ,םילשורי ,סנייא דנַאב ,השדחה ונתורפס

 ץיבונועמש .ד ןופ גנורילומרָאפ יד ךיוא עז .םיברה-תושרב ,קיטכיר יו ןעמונעגנָא ןענַײז סָאװ ןעגנוניימ עטײרּפשרַאֿפ

 ןַײז ןיא ,טניימעג םעד טימ טרעװ סָאװ סָאד ןוא ,"עיזעָאּפ רעשיערבעה רעיײנ רעד ןופ דניקליּפש" םעד .קיי ןגעוו

 -ריפנַײרַא יד ךיוא יו ,7 יז ,(1963) ,.א ,ןילטייצ :ךַײלגרַאֿפ ןוא .א יז ,ז"שת ,םינורחא םיבתכ !וצ ריֿפנַײרַא

 ןיא ,ןענָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו ליזיימ לטיג ןוֿפ לקיטרַא םעד עז רקיע רעד .26-25 יזז ,(1964) קע :ןיא רעטרעוו

 ץרָאּפָארּפסיד יד ןבױהעגסױרַא רָאלק טרעוו טרָאד .37-34 'זז ,3 טפעה ,1946 ץרעמ ,(קרָאי-וינ) רוטלוק עשידִיי

 ןבייהנָא עריא ןופ טלצרָאװ סָאװ ךירטשטּפיוה ריא ןוא עיזעָאּפ סנָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו העד רענעמונעגנָא רעד ןשיווצ

 .םויק ןשידַיי ןוא ןכעלשטנעמ ןופ רעצ ןיא ןָא

 זז ,ח"צרת ,םיריש --רעדיל רעדנעב ַײרד ענַײז וצ המדקה יד זיא ,ןינע םעד רַאֿפ טנעמוקָאד רעלַארטנעצ רעד (72)

 .טעָאּפ ַא יו ךיז ןגעוו ןובשחודןיד ַא .ק.י טכַאמ המדקה רעד ןיא .ה"לשת ,םיריש :ןיא ךיוא טקורדעגּפָא ,אאאזז-אז

 רענעייל ןוא רעקיטירק סָאװ תֹונעט ןוא תוישוק עקינייא ןַײז וצ ץרּתמ טדנעװעגנָא דייר יד ןרעוו ,ןרעייז טלַאהניא ןטיױל
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 רעד ןיא ןשינעעשעג עשירָאטסיה וצ רעביַײרש ַא ןופ עיצקַאער :ןינע ןגעוו עקַאט ,ןרָאי ןופ ךשמב םיא וצ טַאהעג ןבָאה

 טגנערב רָאנ ,טשינ םענייק רַאפ ָאד ךיז טרעפטנערַאפ .ק.י זַא רָאלק ךיוא רעבָא זיא סע .ןדִיי ףיוא תופידר ןופ עטכישעג

 טשינ ליוו רע לַײװ ,ןײלַא רע ןיַײז וצ -- סנַײז ףיוא טײטשַאב סָאװ רעבַײרש ַא ןופ יודיו ןקיטרַאנגיײא ןַא רענעייל ןרַאפ

 .(6א8-א18 'זז ,טרָאד ךַײלגרַאפ) ןַײז טשינ שרעדנַא ןעק רע ןוא

 ,םיריש ןיא ןענישרעד רעטעּפש ךיוא ןוא ,58-55 'זז ,דנַאב רעטשרע ,ח"צרת ,םיריש ןיא טקורדעג ןעוועג (73)

 ,284"287 יז ,ה"לשת

 יד ןופ םשור ןרַאבלטיממוא ןרעטנוא ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז ךוב םעד ןופ ןלייט יד .(1951) יקסניצשעל :עז (74)

 ,טיַײצ רענעי ןיא רעבַײרש ןופ עיצקַאער עטקעריד יד ןוא רעפסָאמטַא יד ּפָא םיא ןיא ךיז ןעלגיּפש רַאפרעד .ןשינעעשעג

 .עסערּפ רעשידִיי רעד ןיא

 .סנָאסלענעצַאק . ןענייז רעטרעוו ענעכָארטשעגרעטנוא עלַא .אא11.אאן'זז ,ח"צרת ,םיריש :עז (75)

 .295 טַײז ףיוא עילימיסקַאפ יד רעטַײװ ָאד עז ,טקַא ןטירד םעד ןופ גנַאפנָא םיַײב די-בתּכ ןיא גנונעכייצ יד עז (76)

 סקניל ןופ גנוזַײװנָא עשינעצס יד ןרָאװעג טיהעגּפָא רָאנ זיא'ס ,ןרָאװעג טכַארבעג טשינ גנונעכייצ יד זיא קורד ןיא (77)

 .66 ז ,לבב תורהנ לע :ךַײלגרַאפ ,"סקניל סערעירַאב" ןוא "סטכער סערעירַאב" :סטכער ןופ ןוא

 ,2617-260 'זז ,ה"לשת ,םיריש ןיא ְךיֹוא ןוא ,157-156 'זז ,דנַאב רעטייווצ ,ח"צרת ,םיריש ןיא טקורדעג (78)

 .17-16 'זז ,םוַאבנעטסעק :עז (79)

 ןטימ אקווד ןדנוברַאפ טשינ זיא ,ןבעל סנשטנעמ ןיא רָאטקַאפ רעקידנקריוו רעקידנרױװיטקַא ןַא יו ,טױט רעד (80)

 םעד ךָאנ ךיז טלַאפעצ סָאװ םענַאבטלעװ ןכעלנעזרעּפ ַא ןופ ןיז ןיא ,טיוט רעשילָאבמיס ַא ךיוא .רעּפרעק ןופ טוט ןשיזיפ

 ןוא ןַײזטסּוװַאב םעד ןעלסיירטעצ וצ חוּכב זיא טוט ַאזַא ךיוא ,ןרָאװעג טיובעגפיוא קיטּפַאהגרָאז ןוא לופימ זיא רע יו

 .14 יז ,םוַאבנעטסעק :ַײב עז ,ןקִיורמואַאב ךעלנַײּפ םיא

 -99 יזז ,(1910) ע"רת השרו ,לייט רעטשרע ,םימודמד :ןיא ןרָאװעג טקורדעג עמעָאּפ יד זיא ןעמָאנ םעד טימ (81)

 יִוֲה" ףיוא ןרָאװעג ןטיבעגרעביא עמעָאּפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא - 2817247 'דז ,ןג1דנַאב ,ח"צרת ,םיריש ןיא 2

 ןיא גנורעדנע רעד טימ ןעמַאזוצ עכלעוו ,ןעגנורעדנע עלַאוטסקעט ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענַײז סע ."(םוי-םוי ירומזמ)

 עקילַײװטַײצ סָאד :ןדִיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןופ טַײטַאב םעד ןצַאשּפָא םַײב .ק.י ַײב גנורעדנע ןַא ךיוא ּפָא ןעלגיּפש ןעמָאנ
 סָאװ סָאד -- טייקכעלקריוו-סנבעל ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא שינעעשעג יד ,גנוניײשרעד עקידנעטש ַא ןרָאװעג זיא
 רעד ןיא ,ןרָאװעג טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא עמעָאּפ יד .טײקכעלגעט-גָאט ַא ןרָאװעג זיא ,ןעשעג זיא לָאמ ןייא
 ,הנושאר הנש ,ןמזה ,"(םוי לש םירומזמ) וליחתה תוערפה" :עז --וועינישיק ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ ,עסערּפ רעשיערבעה
 ,1905 רבמטפסי-ילוי (טיז תורבוח) ישילש ךרכ

 ,םיריש :ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא טשינ זיא .25724 'זז ,לייט רעטייווצ ,םימודמד :ןיא טקורדעג ןעוועג (82)
 טקורדעג טשינ ךיוא זיא "היגלא" דיל סָאד .35730 'זז ,דנַאב ןטירד ןיא ,"המילב" דיל סָאד טרָאד ךַײלגרַאפ .ח"צרת
 ,21 --20 ןטַײז ףיוא ןביוא ןקורד רימ סָאװ ,דיל ןופ טסקעט םעד עז .ה"לשת ,םיריש :ןיא

 ,ריעצה לעופה :ןיא ןענָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא טכַאמעג ריפסיוא ַאזַא טָאה ןָאסניװעל םהרבא (83)
 -ז"טשת ,ביבא-לת ,ןוסניול םהרבא יבתכ :ךוב ןַײז ןיא רעטעּפש טקורדעג .978 יזז ,25.5.1946 ,36 טפעה ,ט"ל רָאי
 ותייאר הדדחתנו וחור הלעתנ ויבואכמבו .ויבואכמב קחצ (ןוסלנצקו קחצי" :רע טבַײרש טרָאד .2037202 'זז ,(ט"ישת)
 ותמדקהבו ..."ריק ילא" וריש רש אוה 1930 תנשב דוע .תומדא ילע לארשי לש תוקבאיהה תוזחמ ,תירחא-תוזחמ תוזחל
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 .(203 'ז) ".יוגו '...ריקה לא םידמוע ונאש העשב םג' :בתוכ אוה {!1937 :ןַײז ףרַאד'ס} 1938 תנשמ

 .ףוס ןזיב רעטַײװ טרָאד עז ןוא .38 יז ,ה"לשת ,םיריש ;אאאגזיז ,ז"צרת תמדקה :עז (84)

 רעטעּפש ןוא שידִיי ףיױא ןבירשעג .1908 אשראוו ...עידעמאק ;םירוחב ,ןהאזלענעצאק קחצי :עז (85)

 .א"ערת רָאי זיא ןענישרעד שיערבעה ןיא .שִיערבעה ףיא רבחמ ןופ טצעזעגרעביא

 ןַײז ןופ ךמס ןפיוא ,טַײברעביא ןַא ןופ זומ םעד ןיקסעב טנָאטַאב ,רעטרעוו עטריטיצ ןביוא עטצעל ענַײז ןיא = (86)

 גנוניזַאב סניקסעב ,?םיי:.דב" ןיא .ק.י טדניברַאפ רעטרעוו יד טימ ."טשינ רוחב ןייק ךיא ןיב ָאד" :זַא ליפעג ןוויטקעיבוס

 ,לארׂשי-ץרא ןיא זבעלפיוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ גנומענרעטנוא רעשירענָאיּפ רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןבעל םענעגייא ןַײז ןופ

 ןיא טקינייארַאפ םינימ עדייב ןרעוו "םירוחב" לטיט ןיא .ןטייווצ ַא טימ םירוחב ןימ ןייא םורַא ױזַא קידנריטסַארטנָאק

 ,ןעז רימ ןענעק קיטַאמעלבָארּפ רעלַאיצנעטסיזקע ַאזַא וצ גנַאגוצ רעקילָאמניײא ןייק טשינ זיא סָאד זַא .גנולעטשרָאפ ןייא

 ,(ד"פרת) "קשח ףשנ" דיל סָאד לשמל עז --ןינע םעד וצ גנוָיצַאב רעכעלנע ןַא טימ רעדיל ערעדנַא קידנכַײלגרַאֿפ

 רעקידלארׂשי-ןירא ןַא ףױא רעדיל יד טימ ,דיל סָאד ךַײלגרַאפ ןוא 226-224 'דז ,ַײרד דנַאב ,ח"צרת ,םיריש

 .89 'מונ הרעה ןיא טנָאמרעד ןרעוו עכלעוו ,קיטַאמעט

 .לארטיי-ץרא ןיא טיזיוו ןטשרע ס'ק.י תעב ה"פרת רָאי ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ."הדבא" :זיא דיל ןופ ןעמָאנ רעד (87)

 .234 יז ,טרָאד ,"תוסירה לע" דיל ןטימ ךַײלגרַאפ .233 יז ,ה"לשת ,םיריש :עז

 .240-235 'ז ,ה"לשת ,םיריש ;133:128 'ז ,ח"צרת ,םיריש ;ןיא טקורדעג זיא "םינומעּפ" דיל סָאד (88)

 יד ןבעגעגנָא זיא ,טרָאד ,4 טַײז ףױא .(ב"פרת 'זדול) ,תוכרעמ שולשב ןויזח ;איבנה ,ןוסלנצק קחצי :עז (89)

 םעד טָאה .ק.י רעכלעוו ןיא הפּוקּת ענעי יװ עטַאד יד ןטכַארטַאב וצ ןעמונעגנָא זיא סע .בא ז"ערת-זומת ע"רת :עטַאד

 טשינ ףרַאד עמ לַײװ ,ךעלטקניּפ גונעג טשינ רעבָא סע זיא ,ױזַא עקַאט זיא סָאד ןעוו וליפַא .ןבירשעגנָא ליּפש-רעטַאעט

 סע יו .טײקידנַאנַאכָאנ-טסקעט עצנַאג ןייא יו ןענַאטשטנַא זיא סָאװ גנופַאש ַא יו "איבנה" גנולעטשרָאפ יד ןטכַארטַאב

 ןעוועג ןיוש ןענַײז סָאװ ןטסקעט ףיוא ,רקיע רעד ,ןרָאװעג טיובעגפיוא "איבנה" ןופ טסקעט רעד זיא סיוא טעז

 ענעדיישרַאפ ןיא אקווד רָאנ ,גנולעטשרָאפ רעד רַאפ לעיצעּפס ןרָאװעג ןבירשעג טשינ ןענַײז עכלעוו ןוא ,עקיטרַאפ

 -רעדיל ןוא רעדיל 10 םורַא עקַאט טרָאד ןעניפעג רימ ."איבנה" ןופ ןַאלּפ ַא טימ גנודניברַאפ םוש ןייק ןָא ןוא ןטַײצ

 טשרע ןרָאװעג טסַאּפעגנַײרַא ןענַײז עכלעוו ןוא ,ו"ערת-ע"רת ןרָאי יד ןשיוצ ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןענַײז סָאװ ןצנַארק

 רעייז -- רעדיל יד טָא ןגעוו ןעגנוזַײװנָא רעטַײװ רימ ןעגנערב ליּפשַײב ַא יו .גנולעטשרָאפ רעד ןופ טסקעט ןיא רעטעּפש

 :רעדנוזַאב טקורדעג ּוװ ןוא "איבנה" ןופ טסקעט םעד ןיא טרָא

 ב"פרת ,איבנה ח"צרת ,םיריש (עטַאד) דיל ןופ ןעמָאנ

 31-21 יע 7463 'ע ,ינש ךרכ (ע"רת) ,םנוש הדשב 1

 36735 'ע | 30-29 יצ ,ינש ךרכ (ע"רת) ,הטמ 2

 56-54 'ע 2157-213 'ע ,ינש ךרכ (א"ערת) ,םייניע יולגו לפונ .3

 75770 יע 164-158 'ע ,ינש ךרכ (א"ערת) ,םיבירי 4

 43 יע 70 יע ,ןושאר ךרכ (ג"ערת) ,ןומזפ 5

 94790 יע 147-143 'ע ,ישילש ךרכ (ג"ערת) ,הרהט 6

 ,1717170 יע 134-130 'ע ,ינש ךרכ (ה"ערת) ,רשא 7
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 189-182 יצ 237-229 'ע ,ישילש ךרכ (ו"ערת) ,הב-יצפח .8

 2057-201 יע 188-184'ע ,ישילש ךרכ (ו"ערת) ,הניגנמ 9

 2117206 'ע 223-219 'ע ,ישילש ךרכ (ו"ערת) ,רוניכה םע 0

 ןופ" :טגָאז רע ,דקש ןושרג טלדנַאהַאב ןיוש טָאה גנולעטשרָאפ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןרַאטנעמגַארפ םעד (90)

 ןענַײז ןעגנודניברַאפ עשינעצס ענייז .ליּפש-רעטַאעט שירַאטנעמגַארפ ַא "איבנה" זיא טקנוּפדנַאטש ןלַארוטקורטס

 ַא ןופ רָאנ ,עיצקַא רעד ןיא קיגָאל רעשיטַאמַארד ןייק ןופ טמיטשַאב טשינ זיא ןשינעעשעג ןופ ץנעווקעס יד .עקילעפוצ

 עז טסקעט ןשִיערבעה םעד - "םישרפמ עוויטקעלפער עשיריל ךרוד בצמ ןשיטַאמַארד ַא ןופ גנוטכײלַאב רעקיטיײזליפ

 יד ןופ עטכישעגרָאּפ יד ןַײז וצ סיוא טעז טײקשירַאטנעמגַארפ רעד טָא רַאפ תוביס יד ןופ ענייא .160 יז ,דקש :ןיא

 טלעטשעגפיונוצ זיא רָאנ טסקעט רעצנַאג ןייא יװ ןרָאװעג ןבירשעג טשינ זיא עכלעוו עמַארד רעד טָא ןופ ןטסקעט

 .ןשינעעשעג יד רַאפ טסקעטנָאק ןשיכ"נּת-ןלענָאיצידַארט ןקידתופתושב ןכרוד טניזַאב טרעוו סָאװ קַיַאזָאמ ַא יו ןרָאװעג

 ,טניַיה ,"תורצוי יד טימ ןטיבעג ךיז" לקיטרַא ןַײז ןיא עז ,.ק.י ַײב רעקעלג יד ןופ טַײטַאב ןשילָאבמיס ןגעו (91)

6.. 

 ַא .1936 רַאורבעפ ןט5 ןופ ,31 'מונ ,טנייה ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא טשרע וצ זיא ווירב רענעפָא רעד (92)

 רעד .1936 אשראוו ,רוד ןגנוי ןופ וטפיוא רעד :רושָארב רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא חסונ רעטצריקרַאּפ

 טָאה לארׂשייץרא ןייק סָאװ םעד בילוצ רערעווש ַא ןעוועג תמאב זיא טַײצ רענעי ןיא םיצולח יד ןופ בצמ רעוויטקעיבָא

 עשיטסיטַאטס יד עז ;ןעוועג טשינ געווסיוא ןייק רעמ ןיוש ןלױּפ זיא טפנוקוצ רעייז רַאפ ןוא טזָאלעגנַײרַא טשינ ייז ןעמ

 ןעװעגּפָא ןענַײז םיצולח יד ןופ 406 זַא ןבעגעגנָא ערעדנַא ןשיווצ טרעוו טרָאד .359 יז ,(ל"שת) רנש :טױל ,ןטקַאפ

 ןייק ןַײז וצ הלוע ןרָאװעג טכעלגעמרעד ייז זיא'ס רעדייא ,שזדָאל ןיא ווָאכָארָאב הרשכה"ץוביק ןיא רָאי 6 זיב 5 ןשיווצ

 רעד וצ יו ,עיסוקסיד רעד טָא ןופ עטכישעג רעד וצ .רָאי 4 זיב 3 ןשיווצ ןעװעגּפָא טרָאד ןענַײז 2606 ;לארׂשי-ץרא
 ןבירשַאב הפוקּמ יד טָא זיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא זַא ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד ,ללכב םיצולח ןופ גנוניײשרעד
 טָא ןופ ףמַאק רעד טלעטשעגרָאפ טרעוו טרָאד .ןטסיװיטקַא-ץולחה יד ןופ םענייא ןופ ןבירשעג ,ןַאמָאר ַא ןיא ןרָאװעג
 יכדרמ :עז ,טפַאשלעזעג רעשידִיי רעד דצמ ייז וצ גנוִיצַאב רעד ןופ ןָאפ ןפיוא ,לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוקוצנָא טנגוי רעד
 .1937 עשרַאװ ,ןבעל-הרשכה ןופ ןַאמָאר :ךיז ןטיירג רימ ,רעטלַאה

 .1940 ילוי עדנע ןרָאװעג ןבירשעגנָא םינּפ ַא ,"טַײצרָאי ןקירעיַײה סקילַאיב וצ" :ןופ טסקעט םעד רעטַײװ עז (93)
 .לקיטרַא ןופ ףוס םעד רקיע רעד ךיילגרַאפ

 רָאי ןופ טכַאנ-רדס רעטשרע רעד ןיא הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפעל " :ןופ טסקעט םעד ךַײלגרַאפ ןוא רעטַײװ עז (94)
 ,רוקמ ןשִיערבעה ןופ גנוצעזרעביא עשידִיי ַא רימ ןעגנערב גנַאהוצ ןיא ." = ב"שת

 זיא טוט ןטימ םינּפ-לא-םינּפ עיצקַאער יד זַא --זיא ךוב סמוַאבנעטסעק ןיא תונעט עלַארטנעצ יד ןופ ענייא = (95)
 ןַײז ןוֿפ טַאטיצ ַא רעטַײװ ןעגנערב רימ .26 ,18 יז ,םוַאבנעטסעק עז ,סעצָארּפ ןכעלרעניא ןצנַאג ַא טימ ןדנוברַאפ
 ,טיוט ןופ קילבנָא ןיא עמעכסיריגַאער יד טָא .עמעכס-ריגַאער ַא קידנגײלרָאפ ,סעצָארּפ םעד טבַײרשַאב רע ּוװ ךוב
 רעד תעב טרפב ןוא ןײמעגלַא ןיא ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ עקינייא טכַײלַאב
 ;טַײצ-המחלמ

 י*ק41260810811ץ , 106 תנס8/ ט112117/ת8 1401 01 1146 18 106 ט6סז 1מסט11801װע 01 0621... 14 8006121, סטז 16920056 0 6621 101/068

 {סטז 0168ז1/ 6611068166 512808. 1150 עס ?סקזס88 {חס (םסט8מ+ 01 סטז סששמ 06210 סע טז601109)0 11 010 סא16102/ 5
 (1006/0/- זנסעס|פ, /סוטפקסקסז'5, 616.). 4190 עס 11/1 1011 6661/--ןמ יאהז סז 68:108 2018--{0 קזסץס זח2ז 0641 020001 258521/ ט5.
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 5000ת68, שמסמ ישס 160080126 106 1621זע 04 {םס ''06210 01 זחעפס1" , 06 סאט0116006 8246. 18 1404, 0041, 23 8ץתגסס1 01 זמצ

 8ת16006, זמגצ 611 06 406 800106 01 81 806060110, 1.6. 0ת401081021 2תא16/צ. 1010, 2146 106 2מ4161/ 01 4621 1145 0060 4

 {חס 2מ00102110מ 01 0621 16209 10 0001886, 1840811ץ, 800 18017100211צ. 11מ2/1ץ, סע סקמס51מק 0001120101108, 200 1108

 4062/װ, זמגמ 16619 015 641516006 220 20010ט68 0216 04 םופ 21621051 8101105--18 811, 1611210ת, 220 8611-855011100... 14 8

 0620, 06 610 8601/21026 גמ 04חסז6156 00ז00164617 64600012117108 220 ק2121/71ת98 162/7

 יד עז ,ָאטעג רעװעשרַאו ןיא עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןוא לירּפַא ןט18 ןופ טַײטַאב ןגעוו (96)
 ןוא ריפנַײרַא ןַא טימ ,השראווב תידוהיה תרתחמה-תונותע :עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעדנעב
 .םילשורי ןיא ,םשוידי ןופ ןבעגעגסױרַא ,קורד ןיא ןעניײשרעד ןָא ןביוה סָאװ ,שימרעק ףסוי ר"ד ןופ ןעגנורעלקרעד
 .(1980) שימרעק :עז .רעדנעב ייווצ עטשרע יד ןענישרעד ןענַײז לַײװרעד

 ,(ה"לשת) ,ןמטוג :ןיא ,"1942 לירפאב 18 --'םימדה ליל' לש ותועמשמ" ףַארגַארַאּפ-לטיּפַאק םעד ךיַײלגרַאפ (97)

 | | .254-248 יז

 זיא ,רעִירפ רָאי ַא טימ ןעמוקעגרָאפ ןענַײז סָאװ ןשינעעשעג ןגעוו טלייצרעד .ק.י סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ (98)

 .ןשינעעשעג יד תעב געט-חסּפ ךָאנ ענעי ןיא טנַאקַאב ןעוועג עקַאט זיא סָאװ סָאד ןבעגוצרעביא ךיז טסיַײלפ רע זַא רָאלק

 ןבירטרַאפ ןדִיי בור'ס ןענַײז 1942 לירּפַא 21 ןזיב ןוא ,ןבױהעגנָא ָאטעג רענילבול ןיא עיצקַא יד ךיז טָאה ץרעמ ןט17 םעד

 ןוא ףמַאק ,ןבעל ןרעביא ןלַאירעטַאמ ןוא תודע-תיבג ,תונורכז ;ןילבול ןופ ךוב סָאד :עז --ןרעגַאל-טיוט ןיא ןרָאװעג

 .523 יז ,(ג"לשת) יקסבוקרק :ךיוא עז ;400-396 יזז ,1952"ג"ישת זירַאּפ .בוׁשִיי ןשידִיי רענילבול ןוֿפ םוטרעריטרַאמ

 ,"ריד יו" :דיל םעד ןיא ,1942 יַאמ ןטס31 םעד ןביײרש טקידנעעג .ק.י טָאה הפוקּת רעטפניפ רעד ןופ דיל עטשרע סָאד

 | .ןילבול ןברוח טנָאמרעד םיא ןופ לָאמ ןטשרע םוצ טרעוו

 -רוטלוק ןטריזינַאגרָא ןפיוא ,1942 לירּפַא 17/18 ןופ טכַאנ רעקיטולב רעד ןופ העּפשה רעד ןגעוו םיטרּפ (99)

 .9 ,8 ,5 'ז ,הקילדה ןמ םיּפד -ןמרקוצ :ןיא עז ,טנורגרעטנוא ןשידִיי ןופ גנוריזינַאגרָא ןוא דנַאטשרעדיװ

 .10 יז ,טרָאד עז (100)

 סָאװ ,םוקמוא ןגעוו ןַײזטסּוװַאב םעד .359 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :ןיא ,ןענַאמרעקוצ קחצי ַײב עז (101)

 ַא ןופ ףליה רעד טימ ןַאלּפַאק .א.ח טבַײרשַאב ,ןבַײרש סָאד טסולפנַײאַאב טָאה סָאװ רָאטקַאפ ַא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא

 .543-505 יזז ,ןלפק :ןיא ,שרעה 'ר ןופ רעטרעוו יד עז --רוגיפ רעשירַארעטיל

 תדבא באומ ךל יוא" :29 קוסּפ ,א"כ קרַּפ ,רבדמב רפס ןיא ליּפשיײב םוצ עז ,דיל ןופ לטיט ןטימ גנודניברַאֿפ ןיא ((102)

 ,ח"מ קרּפ ןיא ,חסונ ןטרעדנעעג לסיב ַא ןַא ןיא טרזחעגרעביא טרעוו קוסּפ רעד ּוװ הימרי רפס ןיא ןוא "...שומכ םע

 :הימרי רפס ןיא ןוא ,"ריד וצ ייוו" :רבדמב רפס ןיא ,רעביא טצעז שאוהי --"...שומכ םע דבא באומ ךל יוא" :46 קוסּפ

 "יוא" :קוסּפ ןופ גנוצעזרעביא-שאוהי רעד ןיא שינרעטיברַאפ ןופ קורדסיוא םעד ךַײלגרַאפ ,רעבָא רקיע רעד ."ריד ייוו"

 ."ריד ייוו ייוו" -- (23 קוסּפ ,ז"ט קרּפ לאקזחי רפס) "'ה ינדא םואנ ,ךל יוא

 יד טנָאטַאב טרעוו ,ערעל רעשיטסילַאיצנעטסיזקע רעד ןיא ,שטנעמ ןופ עירָאעט רעד ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ (103)

 םעד טכעלגעמרעד סָאװ םענַאב-טלעוו ַא ןופ יובפיוא ןרַאפ ,טיוט ןופ קילבנָא ןיא שינעגנערדַאב ַא ןופ עיצקנופ עקיטכיוו

 :סע טרעלקרעד םוַאבנעטסעק רעטעּפ ױזַא יו רעטַײװ עז ,ןבעל ןַײז רַאפ ןיז ַא ןקעדטנַא וצ שטנעמ

 יי טמסזחסח121 {ס {ס ס8181000121184 {מססז} 01 זמהת 18 106 טוסש 1021 {תס יעסז16 28 11 82ק0818 10 ט3 18 סטז סששת ס1681100, 6

 ט/ס זחחט5{ 288טז06 16500051ט1/0צ {סז 16... 006 810006 6 0190100100 808010580058 1תזס 4 0010 טצ 000085109 006 סט{ 0{ גת

 וםזומוזצ 0? קס881016 פ1זטס(גזס8. 1018 18 021160 ''6000811060מ" ... 106 216 01 זמגמי 6 תנסתמנתפ 01 הטחנגת 041910006, 6
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 120210, ק. 120, 121, 126, 127, 128)

 ,72 ,70 'ז ,גרובצניג :טױל ,ןגרובצניג יול יב "םידוהיה תודגא" ןיא עז (104)

 .112 ז ,טרָאד ,גרובצניג ,"היה לובמה יתממ ןיק ףא" (105)

 ןתעב למיה ןופ ןטרָאד גנובַײרשַאב יד ךַײלגרַאֿפ ןוא 34 ,31 ,30 ,29 'מונ סעּפָארטס יד ,"ריד יײװ"" דיל ןיא עז (106)
 ,107 יז ,טרָאד ,גרובצניג :ַײב גנובַײרשַאב רערַאדנעגעל רעד טימ לובמ

 טקוקעג טשינ .12711 יז ,הקילדה ןמ םיפד -ןמרקוצ :ךיוא עז .244-230 'זז ,ה"לשת ,ןמטוג :ךַײלגרַאפ - (107)

 יו םעד ךָאנ ךָאװ ַא ,1942 ילוי ןט28 םעד ןענַאטשטנַא טשרע זיא "עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידִיי" יד סָאװ םעד ףיוא
 טַאהעג טָאה קָאלב רעשיטסישַאפ יטנַא רעד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה שוריג רעסיורג רעד
 ןעוו 1942 ינוי ןיא ךָאנ ןבַאגפיוא ענַײז ןליפרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה ןוא ,ןלַאפכרוד ןוא ןעגנושױטנַא ןייטשוצסיוא
 הּפוקּת עצרוק יד ןוא גנוײטשטנַא ןַײז ןבָאה ךָאד -- ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןוא טריטסערַא ןענַײז ענַײז םירבח עלַארטנעצ
 קידנרעדָאֿפסױרַא ,טנורגרעטנוא ןשיצולח םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןיא טקנוּפרעק ַא טנכײצַאב ץנעטסיזקע ןַײז ןופ
 קחצי .טנורגרעטנוא ןשיצולח ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעיוברעביא םורַא ױזַא קידנפלעה ,ןטרַאדנַאטס עלענָאיצַאזינַאגרָא
 ָאי טָאה רע יו ױזַא ,חוּכ -טֿפמַאק ןטנֿפָאװַאב ןדנעײטשטנַא ןופ ןעייוו יד טײלגַאב טשינ ןפַאש ןיַיז ןיא טָאה ןָאסלענעצַאק
 .ץולחה-רורד טימ טעברַאנעמַאזוצ ןַײז ןופ תופוקּת עקידרעירפ יד ןיא ןָאטעג

 ,675 יז ,רעטַײװ עז עבַאגסױא רעזדנוא ןיא ;21 יז ,רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד :עז (108)

 ןיא ,םעד ךָאנ ךַײלג ןבעגעגוצ טרעוו ןטרָאד .36 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :ןיא טסקעט ןשִיערבעה םעד עז (109)
 יד ןעזעג םיא ןיא טָאה רע ,ןענושמש טַאהעג ביל טשינ רע טָאה ןטלַאטשעג-ך"נּת יד ןשיווצ ןופ" :טסקעט ןשיערבעה
 טימ ךיז טימ טגָארט סָאװ ףוג ןוֿפ הרובג וצ טגיינעג ןעוועג זיא רעדיװ רע ןוא ,חוּכ ןשיזיפ ןופ זיולב גנורעּפרעקרַאפ
 ."הרובג עקיטסיײג

 .(דיל םוצ ריפנַײרַא ןיא רעטַײוװ עז) "ריד ייוו" דיל סָאד זיא סָאד ,"הללק יד" .120 'ז ,םיובננט :עז (110)

 .84 יז ,טרָאד (111)

 ןטיול ,תועט ַא זיא סָאד .1943 ינוי ףוס :ווירב ןופ עטַאד יד טנכייצרַאפ טרעוו טרָאד .138 ז ,םיובננט :עֹז (112)
 טַײצ עצרוק ַא ןרָאװעג ןבירשעג םורַא ױזַא זיא ווירב רעד .1943 רַאורבעפ :עטַאד יד זיא דיד בתּכ ןשילױּפ ןלַאניגירָא
 טשינ עיצַאקינומָאק ןייק זיא קָאטסילַאיב ןוא עשרַאװ ןשיװצ ןעוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא- רַאונַאי ןכָאנ
 ענעבירשרַאפ יד ןיא .ןעמוקעגמוא ןענַײז "ץולחהי ןוא "רורדי" ןופ דניירפ ענייז זַא טניימעג טָאה םיובנענעט ןוא ,ןעוועג
 ,657 04 יזז ,טרָאד עז ,דרָאמטסבלעז רַאפ ןליוו ַא וצ זיב שואִיי רעד קיטנָאק זיא ,טַײצ רענעי ןיא ,ךובגָאט ןופ רעטעלב
 .ווירב ןופ עטַאד רעקיטכיר רעד ןגעוו גנוקרעמַאב רעד רַאפ ,םשו-די ןופ ,יקסנַאבילק ַאינָארב יורפ קנַאד ךיא
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 .144 יז ,טרָאד (113)

 רָאנ גנוָיצַאב ענעגייא ןַײז רָאנ טשינ ּפָא טלגיּפש ןפַאש ןקידהמחלמ-רַאפ סיק-י וצ גנוִיצַאב סמיובנענעט יכדרמ (114)
 .ק.י ּווװ שזדָאל טָאטש רעד ץוחמ ,"ץולחה" ןוא "רורד" ןופ ןזַײרק יד ןיא .ק.י וצ גנולעטש ענײמעגלַא יד ךיוא רשפא
 גנוִיצַאב יד ,המחלמ רעד רַאפ ךיוא רעבָא זיא ןזיײרק עשיצולח רעשזדָאל יד ןיא .קיטעט ןעוועג זיא ןוא טניוװעג טָאה
 ,47 ,43 'ז ,הרשכה-ץוביק לש ורופס ;א"י ,םינפבמ - רעטלַאה :לשמל עז ,ערעוויטיזָאּפ ַא ,ערעדנַא ןַא ןעוועג
49, 53752, 85, 93, 114, 142, 144, 163, 182, 189, 204, 217, 219, 244, 251. 

 סמיובנענעט .מ ןופ טַײצ רעטשרע רעד טימ ךיז טקעד ןפַאש ס'ק-י ןיא הפוקּת עטפניפ יד זַא תמא עקַאט זיא סע (115)

 ס'ק-י טימ קורד םוצ טיירגעגוצ טָאה ץולחה-רורד סָאװ ךוב םענעי ןיא זַא ןעמעננָא רעבָא ןפרַאד רימ .עשרַאװ ןיא ןלייוו

 ןרָאטקַאדער יד ןשיווצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,םיובנענעט ןוא ,תופוקּת עקידרעִירפ ןופ רעדיל ןעוועג ךיוא ןעניַײז ,רעדיל

 .ןגעוו ,גנולמַאז רעד ןיא ןַײרַא ןלעװו סָאװ רעדיל יד סיוא טנכער רע .טנעקעג טוג רעכיז םּתסה-ןמ קרעוו ענַײז טָאה

 "רעדיל-רעצ" יד ."רעדיל-ןרָאצ" רָאנ טשינ ןוא "רעדיל-רעצ" ךיוא טנָאמרעד רע ,"עיצַאוקַאוע ןוא ָאטעג" ןופ סעמעט

 רימ עכלעוו ןופ ,םיבתּכ עדעדנַא ענַײז ןיא ןוא ךובגָאט ןַײז ןיא טדער רע עכלעוו ןגעוו רעדיל ענעי טשינ רעכיז ןענַײז

 .טריטיצ ןביוא ןבָאה

 .358 יז ,ט"כשת ,ןמרקוצ ;640 'ז ,יקסנַאינרוק ;647 יז ,.ל ,ןיול :עז (116)

 .32 'ז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ ;טרָאד ,ט"כשת ,ןמרקוצ :עז (117)

 ןט5 -- 1940 רעבמעצעד ןט31 ןופ גנונעכייצרַאפ ַא ןיא ןוא ,1940 רעבמעצעד ןט14 ןופ גנונעכייצרַאפ ַא ןיא (118)

 ַא ןיא ."...קורדניײא ןקרַאטש ַא טכַאמ 'רוּכזיי דיל סָאד":טנָאמרעד שוריפב טרעװ רעטצעל רעד ןיא .1941 רַאונַאי

 ,1 ,םולבלעגניר :עז --עמעָאּפ רעד ןופ קלח רעטייווצ רעד טנָאמרעד טרעוו 1941 רעבמעצעד ןט26 ןוֿפ גנונעכייצרַאפ

 : ,324-323 ,210-209 י'זז ,198 יז

 עז ,עדער ַא ןעוועג רעַירּפ עקַאט זיא ןקילַאיב .נ.ח ןגעוו לקיטרַא רעד זַא הרעשה רעזדנוא טימ גנודניברַאֿפ ןיא (119)
 סָאװ לטימ שירָאטער ַא יו - "זדנוא" ,"רימ" :לָאצרעמ ןיא ןָאזרעּפ רעטשרע רעד ןופ רעבָא ןוא רעטַײװ ץונַאב ס'ק.י

 ךיז םעד ךיוא עז םעד טימ גנודניברַאפ ןיא .רענדער ַא ןוא םוקילבוּפ ַא ןשיוצ טײקטנעָאנ ַא ןוא תופּתוש ַא טּפַאש

 ןופ גנודנעוו ַא ןופ רעגייטש ןפיוא ,"ךייא" ,"ריא" :לָאצרעמ ןיא ןָאזרעּפ רעטייווצ רעד ןוֿפ ץונַאב ןקידנרזחרעביא

 טקַא סגנונָאמרעד ַא תעב ךיז ןעלמַאזרַאפ ַא ןגעוו גנונָאמרעד יד ןרעוו טקרעמַאב ךיוא ףרַאד סע .םוקילבוּפ םוצ רענדער

 .רטפנ ןטנעָאנ ַא ןופ טַײצרָאי ַא וצ

 .גנוזעלרָאפ רעד תעב טרָא ןפיוא ןעוועג :יא רבחמ רעד .201 יז ,(ך"שת) קע :עז (120)

 ַא טזָאלעגרעביא טָאה עמַארד יד" :וצ טרָאד טיג רבחמ רעד .647 יז ,.ל ,ןיול :עז ,"בויא" עמַארד רעד ןגעוו (121)

 סעיּפָאק רעקילדנעצ יד טָא ."ןרַאלּפמעזקע 150 ןיא זַא ךיז טכַאד רימ ,ץוביק ןופ טקורדעג זיא יז .םשור ןקידנרעטישרעד

 :ךיוא עז .25 'מונ ןוא ,24 'מונ ,"בויא" וצ ריפנַײרַא ןצרוק ןיא ךיוא עז ;ָאטעג ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ םּמסהְךִמ ןענַײז

 .68 'ז ,ךַאברעיוא ;201 ז ,(ך"שת) קע

 ןצרוק ןיא עז ,"בויא" עמַארד רעד ןופ גנוזעלרָאפ ַאזַא ןגעוו טּפַאשתודע עקידמיטרּפ ַא .463 יז ,רורד רפס :עז (122)

 .24 'מונ ,"בויא" וצ ריפנַײרַא

 דיל סָאד" ס'ק-י ןיא "עטשרע יד" קרּפ םעד עז ,1942 רעטניוו ףוס ןטלַאטשנַא-םימותי יד וצ דנובוצ ס'ק.י ןגעוו .(123)

 .74772 יזז ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ
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 שונַאי ןיא ןעוועג גנולעטשרָאּפ יד זיא ,201 יז ,(ך"שת) קע:טױל .32-31ז"ז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :עז (124)
 ןופ טרָא םעד לָאמ ןטייווצ ַא טנָאמרעד רעכלעוו ןענַאמרעקוצ ַײב עז ,תועט ַא רעבָא זיא סָאד .םימותי-תיב סקַאשטרָאק
 ;359 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ,"7 ַאדרַאװט" ףיוא םימותי-תיב ןופ סערדַא םעד קידנבעגנָא גנולעטשרָאֿפ רעד
 ,89-88 'ח ,א"י קרּפ ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןיא ,ןײלַא תודע ס'ק.י עז רקיע רעד ןוא
 .(109-108 חז ,(1948) ווָאקרוט :עז) 18 ַאננעיש ףיוא ןעוװעג זיא םימותי-תיב סקַאשטרָאק

 .201 יז ,(ך"שת) קע (125)

 .33 ז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ :עז (126)

 ןופ טלַאטשעג יד טָאה דיל םעד ןיא .25-24 'זז ,לייט רעטשרע ,םימודמד ,"רירגס םוי" דיל סָאד עז (127)

 ךיז ןבָאה טסקעטנָאק ריא ןוא טלַאטשעג יד טָא .דיל ןופ עיציזָאּפמָאק רעד ןיא עלָאר עלַארטנעצ ַא שזרַאלדנַאה

 עשרַאװ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ב"סרת ןיא טַײצ רענעי ןופ ,רָאי 16 ןופ רעטלע רעד ןיא ןורּכז ןַײז ןיא טצירקעגנַײא

 תיב ןיא וויכרַא-.ק.י ןיא טניפעג סָאװ ,1926 רָאי ןופ ווירב ןשיפַארגָאיבָאטױא ס'ק-י ךַײלגרַאפ) עטיל ןייק געוו ןַײז ףיוא

 .(תואטיגה ימחול

 ןיא ןרעוו ,ריא טריזירעטקַארַאכ סָאװ "לדנַאה" :ףורסיוא רעד ,רקיע רעד ןוא שזרַאלדנַאה ןופ טלַאטשעג יד (128)

 .ז ,לשמל עז .עשרַאו רעשידִיי רעד ןופ דליב ןרַאפ ןכירטש-רעטקַארַאכ יװ ,טנָאמרעד עשרַאװ ןגעוו תונורכז

 .39-38 'זז ,1946 סערַײא סָאנעוב ,ןטכענ ןטנערברַאפ ןופ ;13 עקצַאמָאלט ,שטיװָאלַאגעס

 טגעלפ הרוחס עטפיוקרַאפ יד זַא טלייצרעד טרָאד טרעוו ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ .113 יז ,םיובננט :ַײב ךיַילגרַאפ (129)

 םעד ןוא קימָאנָאקע-ָאטעג רעשידִיי רעד ןגעוו .יוג םוצ ,סערַאלגומש יד ךרוד ,ןעגנַאגרעד זיא יז זיב טנעה רָאּפ 20 ךרודַא

 ,רוקמ-הסגרּפ ַא יו ,הביבס עשידִיי-טשינ יד ןוא ָאטעג ןשיווצ סָאװ עימָאנָאקע-שיוט רעד ןיא םידגב עטצינעג ןופ טרעוו

 .31 יז ,(ה"לשת) ןמטוג :ַײב עז

 ןייק ,דניק ןייק ָאטעג ןיא ןעוועג טינ זיא'ס" :טרָאד יז טגָאז ןכַאז ערעדנַא ןשיוצ .86 'ז ,רענגעב :עז (130)
 ."ןענָאסלענעצַאק קחצי טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,רענעסקַאוװרעד ןייק ןוא רעכעלטנגוי

 ."1942 ינוי ןיא תבש ַא" יװ ןבעגעגנָא תועטב עטַאד יד זיא טרָאד .36 'ז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ :עז (131)

 זַא טגָאזעג טרעוו סע ּוװ ,טרָאד ,ןמרקוצ :ַײב עז ןוא ,179 יז ,לטיו סקנפ ןיא .ק.י טלייצרעד סע סָאװ סָאד ךיַײלגרַאפ

 .ש"ת בָאב-העשּת ברע ,ךָאװטימ ןעוועג זיא שוריג רעד .שוריג ןרַאפ געט ריפ ןעשעג זיא סָאד

 .140 יז ,ןַאמדיַיז :עז (132)

 .201-200 יז ,(ך"שת) קע :עז (133)

 ךיק רעד ןיא טריפעגנָא .קי טָאה טײקיטעט-רעטַאעט יד טָא .טרָאד עז ,רעמענ-לייטנָא יד ןגעוו םיטרּפ .טרָאד (134)

 ךיז טָאה עידוטס עשיטַאמַארד יד ,69 'ז ,(1974) ךַאברעיוא :עז ,שוריג ןרַאפ םישדח עטלייצעג ,14 עשנעג ףיוא

 םווזמ 564סו0360, 1:44216 2 226/װ6ע :עז ,שוריג ןרעביא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה סעיציטעּפער יד ןוא ,1942 ןיא ןפַאשעג
 26/0411610/, לט 218284684 1975, 5. 235.

 .201-200 יח ,(ך"שת) קע :עז (135)

 .204-203 'זז ,טרָאד עז ,םעד ןגעוו םיטרּפ (136)

 עכלעוו רעביײרש עשידִיי יד ןשיווצ .255-247 'זז ,(1948) ווָאקרוט :עז ,טייקיטעט ריא ןוא רָא"קִיי ןגעוו (137)
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 המלש ,ןרעטש לארׂשי ,ןַאמריק - י ,עלרעּפ עשוהי :טנָאמרעד ןרעוו ,רָא"קִיי ןופ ןעמַאר יד ןיא וויטקַא ןעוועג ןענַײז

 | ,רערעל לאיחי ,טרעבליג

 ָאד רעד .עשרַאװ ןיא ,טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא ,וויכרַא-םולבלעגניר ןיא ךיז טניֿפעג רוקמ רעד (138)

 .211/102-171 'מונ ,םשודדי ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טנעמוקָאד ןופ עיּפָאקָאטָאפ ַא טול זיא טסקעט רעטכַארבעג

 רעװעשרַאװ ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ טנעמוקָאד רעשירָאטסיה רעקיטכיוו רעד (139)

 ןעוו רעכיז טרָאד זיא קרַאמ רעב .ךיַײלגרַאפ ,63-61 'זז ,(1954) קרַאמ :ןיא ןרָאװעג טקורדעג טזַײרגרַאפ זיא ,ָאטעג

 טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע לַײװ רקיע רעד ,דלעפ הדוהי ןעוועג זיא טרעצנָאק ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד זַא טמיטשַאב רע

 עשידִיי ןפלָאהעגסױרַא עקַאט דלעפ הדוהי טָאה "זָאט" ןיא רָאטַארטסינימדַא ןַא קידנעַײז זַא תמא זיא סע ."זָאט" ןיא

 (א) :ןטקַאּפ ערעדנַא רָאּפ ַא טכַארטַאב ןיא טשינ רעבָא טמענ קרַאמ .ב .316 ז ,(1974) ךַאברעיוא :עז) רעבַײרש

 טייקירעהענוצ עכעלטּפַאשלעזעג יד (ב) ,שטנעמ ןייא טשינ ןוא טעטימָאק ַא רעטנוא טביײרש ווירב-סגנודַאלנַײא ןפױא

 הדוהי טלעטשעגסױרַא טָאה קרַאמ .ב זַא הרבס ַא זיא סע .רעטַײװ עז םעד ןגעוו .ווירב ןופ ליטס רעד (ג) ,"זָאט" ןופ

 ַא יא ןוא וויכרַא-םולבלעגניר ןטימ ןדנוברַאֿפ יא ןעוועג זיא רע לַײװ ,טרעצנָאק ןופ רָאטַאזינַאנרָא םעד סלַא ןדלעֿפ

 ..טנורגרעטנוא ןיא טסינומָאק רעקיטעט

 סָאװ ןַאמ רעד ,ןרעדניל םחנמ ןגעוו .1917190 יזז ,(1962) קנורט :יַײב עז טעטיוװיטקַא-רָא"קִיי רעד ןגעוו - (140)

 ןיא ןבעל-רוטלוק ןגעוו .168:164 'ז ,וז ,םולבלעגניר :ַײב עז ,טעטױװיטקַא-רָא"קִיי רעד ןופ ןסילוק יד רעטניה

 -241 'זז ,(1974) ךַאברעיוא :עז ,רָא"קִיי ןופ טייקיטעט יד ןוא ,רעדניל םחנמ ןופ טלַאטשעג יד ,ָאטעג רעװעשרַאוװ

1, 

 ןַא ףיוא יז טָאה ,1973 רַאונַאי ןט10 םעד ןעמוקעגרָאפ - ,ןכַאברעױא לחר טימ ךערּפשעג ןטרידרָאקער ַא ןיא (141)

 םעד ףיוא ןיב ךיא..." :טרעפטנעעג ,"רעלטסניק ןשידִיי ןוא רעביַײרש ןשידִיי ןרַאפ העש ַא" טנעמוקָאד ןגעוו גערפנָא

 טרָאד זיא סע סָאװ םעד טול ...ןעמוקעגרָאפ זיא טרעצנָאק רעד יצ רעכיז טשינ ןיב ךיא ןוא ...ןעוועג טשינ טרעצנָאק

 עטשרע סרעדניל םחנמ ןופ ענייא זיא סָאד זַא רַאפרעד ךיא טכַארט ,ןעז ןוא ןעמוק וצ עיצַאטיגַא עצנַאג ַא ןַארַאפ

 בָאה ךיא ןוא ןעמונעג לײטנָא םעד ןיא ןבָאה עלַא זַא טשינ קנעד ךיא ,ךיא ןעק --ָאד ןעניישרעד סָאװ עלַא יד ...ןעוטפיוא

 30 'זז ,ךַאברעיױא - פ"עבת :עז ,"ןרעדניל ןופ גנומענרעטנוא עטשרע יד םעד ןיא עז ךיא ...ןעמונעג לייטנָא טשינ

1. 

 ןפיוא גנודַאלנַײא רעד ןופ עטַאד רעד ךָאנ ןכָאװ יַײרד ַא ,1941 רַאורבעפ ןטס27 ןופ ץיטָאנ סמולבלעגניר .ע ןיא (142)

 ןַײז -- ָארויב ַא ןיא ןַײרַא טמוק (טרעבליג) רעבַײרש רעשידִיי ַא" :טרעבליג .ש ןגעוו טלייצרעד טרעוו ,טרעצנָאק

 ןוא טיונ ןטילעג ָאטעג ןיא טָאה טרעבליג .(219 יז ,1 ,םולבלעגניר) "ןעמערַאװנָא ךיז טונימ 20 השקב עקיצנייא

 םעד .(6 יז ,(1959) םולבלעגניר) רָא"קִיי ןיא קיטעט ןעוועג זיא ןוא ןבירשעג ליפ רעטַײװ רע טָאה ךָאד ןוא רעגנוה

 ןַײמ..." :עציטש ךָאנ השקב ַא טימ ,ווירב ַא ןיא ךיז ןגעוו דנַאליײװ .ּפ טבַײרש ,1941 רַאורבעֿפ ןטס27 םעד ,גָאט ןבלעז

 "טיוט ןופ טרירעגנָא ןיוש ןיב'כ זַא ךיא ןיימ ...ןרָאלרַאפ ןצנַאג ןיא סע טָאה שיילפ'ס ,טיוה ןוא רענייב זיולב -- בַײל

 זיא ;142 'מונ ,וויכרַא-םולבלעגניר ןופ לייט ןטייווצ ןיא ךיז טניפעג רוקמ רעד --(346 יז ,דנַאב רעטירד ,ןָאקיסקעל)

 ,ןרעטש לארׂשי ןופ רעדורב רעד ,ןרעטש עלעשרעה ,53752 יז ,(1954) קרַאמ :ַײב ןרָאװעג טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ

 .1941 גנילירפ טײהקנַארק ַא ןופ ןברָאטשעג זיא ,רעגניזסקלָאפ ַא יו טרעצנָאק ןיא ןעמענ לייטנָא טלָאזעג טָאה רעכלעוו

 יד ,דניַײרפ ענַײז .הפוקּת-ָאטעג רעצנַאג רעד ןופ ךשמב טיונ ןוא רעגנוה ןטילעג טָאה ןרעטש לארׂשי ,רעדורב ןַײז

 ךַאברעיוא ;8 יז ,טרָאד ,םולבלעגניר :עז) טיוט- רעגנוה ַא ןופ רעטעּפש רָאי ַא טעװעטַארעג םיא ןבָאה ,רעבַײרש

 ןטילעג טָאה ןוא שואִיי ןופ לעווש ןפיוא ָאטעג ןיא טבעלעג טָאה גרעבנרעטש .נ ךיוא .(3237314 ;2287227 יזז ,(1974)

 .(10 יז ,טרָאד ,םולבלעגניר :טױל) רעגנוה ןופ שינָארכ
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 .198 יז ,לטיו סקנפ :ןיא .קיי טנָאמרעד סרעבַײרש ןגעלָאק ענַײז ןופ טױט ןגעוו .200 יז ,(ך"שת) קע :עז (143)

 ןוא ךיז ןשיווצ ךַײלגרַאפ רעד טרזחעגרעביא טרעו סע ּוװ - 198 יז ,לטיו סקנפ :ןיא םעד ןגעוו דייר ס'ק.י עז (144)

 | .טיוט זיִא סָאװ ןקידעבעל ַא

 .359 'ז ,ט"כשת -ןמרקוצ :עז (145)

 .ק.י טָאה ןינע רעד טָא .טסּוװַאב טינ רָאג ןענַײז ,ןעמוקעגמוא זיא החּפשמ ס'ק-י יו ןפוא ןגעוו תועידי עיונעג (146)

 .רוביח ןצנַאג םעד סיוא-גנעל קורדסיוא םוצ טלוב סע טמוק "לטיו סקנפ' ןיא .ןבעל ןיַײז ןופ ףוס ןזיב ןעור טזָאלעג טשינ

 ןַארַאפ ןענַײז הׂשעמ-תעשב םעד וצ ןריגַאער ןַײז ןגעוו ןוא ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא החּפשמ ס'ק.י ױזַא יו ןפוא ןגעוו

 ,103 יז ,.א ,ןיול ;206 'ז ,(ך"שת) קע ;37 ז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ .י :עז ,ןעגנוביײרשַאב עכעלצַאזנגעק

 ס'ק.י ןענַײז "ץעזעג" ןטיול לַײװ ,טרַאװרעדמוא ןוא םעצולּפ ןעשעג זיא סָאד זַא רָאלק רעבָא זיא םירוקמ עלַא טיול 6

 ןקידנטעברַא ןַא ןופ רעדילגטימ-החּפשמ יו --ערעדנַא יו ןבעל ןטימ רערעכיז ,טשרמולּכמ ,ךָאנ ןעוועג ןיז ןוא יורפ

 טשרע זיא סוטַאטס ַאזַא ןופ גנונעקרענַא יד טכַאמעג לטב טָאה סָאװ גנונעדרָארַאפ עשטַײד עלעיציפָא יד .שטנעמדָאטעג

 ןוא ,359 יז ,ט"כשת -ןמרקוצ :עז ,רעטעּפש געט ייווצ טסייה'ס ,טסוגױא ןט16 םעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 .171 'ז ,לטיו סקנפ :ךיַײלגרַאפ

 סקנפ ;199 יז ,(ך"שת) קע :עז ,30 יקּפילָאװָאנ ףיוא טניוװעג ָאטעג ןיא טָאה החּפשמ סנָאסלענעצַאק קחצי (147)

 .167 'ז ,לטיו

 .171 יז ,לטיו סקנפ ;37:36 ז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ ;359 יז ,ט"כשת -ןמרקוצ :עז (148)

 .92-90 יזז ,קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד :עז (149)

 טול .199 יז ,טרָאד ,גָאטדַאלימ ןגעוו ,1943 רעבמעטּפעס ןט16 םעד ,לטיו סקנפ ןיא טבַײרש .קיי סָאװ עז (150)

 עשירָאטסיה ןעוו טַײצ רעד ןיא ,1942 רעבמעטּפעס ןט5 םעד ,"גָאטדַאלימ" טפור ןָאסלענעצַאק קחצי זַא סיוא טמוק םעד

 .ןבױהעגנָא ךיז טָאה שוריג ןסיורג ןופ ּפַאטע רעטצעל רעד ןעוו גָאט רעד יו רעבמעטּפעס ןט6 םעד ןענָאמרעד םירוקמ

 טיול ןוא ןלייצרעד ןדִיי עטעװעטַארעג יו טול --67 יז ,טטשיינ :ַײב עז "הריתס" עקיטשרמולּכ יד ןרעלקוצפיוא ידּכ

 טעּפש רעבמעטּפעס ןט5 םעד ,תבש-יאצומ ןעגנַאפעגנָא ןדִיי ןופ גנורירטנעצנָאק יד ךיז טָאה טקיטעטשַאב ןיילַא .ק.י יו

 .טכַאנ יַײב

 .רעטַײװ עז - רעטרע רָאּפ ַא ןיא ,טרָאד .ק.י רעביא טרזח רעטרעוו עכעלנע .180 'ז ,לטיו סקנפ :עֹז (151)

 יו ןיוש רימ ןעניפעג ,טפנוקוצ רעד ןופ טכיל ןיא םוקמוא ןופ טַײטַאב ןוא ןיז םעד ןרילומרָאפ וצ טסעמרַאפ רעד (152)

 ןייא ןשיווצ סָאװ םישדח ענעי ןיא ָאטעג ןיא ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןופ טלדנַאהַאב טרעו סָאװ קיטַאמעלבָארּפ ַא

 עז .ןעמונרַאפ עגַארפ רעד טימ ךיז ןבָאה סָאװ יד ןשיווצ ןעוועג ןָאסלענעצַאק קחצי זיא ןַאד ןיוש .ןטייווצ םעד ןוא שוריג

 סע ןכלעוו ןיא ,1942 רעבמעצעד ןט6 םעד ,טַארנדִיי ןוֿפ וויכרַא ןיא םוקנעמַאזוצ ןלעמרָאּפ-טשינ ַא ןופ גנוביײרשַאב ַא

 קחצי ,ךעשזָא יצירוַאמ ,םולבלעגניר לאונמע ר"ד ,רעּפיש קחצי ר"ד ,ערעדנַא ןשיװצ ,ןעמונעג לײטנָא ןבָאה

 .174-170 יזז ,ןַאמדיַיז :טױל עז ,ךָאנ ןוא ןַאמרעטוג קחצי ,עלרעּפ עשוהי ,רענדושט .מ ,ןָאסלענעצַאק

 סקנפ ,ןָאטלענעצַאק קחצי :ַײב עז ,געטיַאלימ יד תעב ןעגנובעלרעביא ערעייז ןגעוו תודע ןופ ןעגנובַײרשַאב (153)

 סע זיא יווַא ,וָאקרוט סַאנָאי ;121-119 'זז ,הידוהימ הרומ לש וסקנפ ,ןױל םהרבא ;204-195 'זז ,לטיו

 ,השרוידוהי לש דרמו ןברוח ,טטשיינ ךלמ ;67713 י'זז ,ןורח אה קרפה ,הקסבשרש הנלה ;4027384 יז ,ןעוועג

 .117798 יח ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ ךוב-גָאט ,ןַאמדַײז ללה ;69767 'זז
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 .367:366 זי ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ ךױא ןוא 359 ז ,ט"כשת -ןמרקוצ :עז (154)

 -63 'ז ,קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד ןיא ,"עניַײמ ריא ןגָאטיײװ ָא" :'ג קרּפ םעד עז (155)
5 

 .טרָאד ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ :עז (156)

 -רילָאזיא טימ ,ןלייט ַײרד ףיוא ָאטעג יד שיטקַאפ טלייטעצ ןשטַײד יד ןבָאה ןבױהעגנָא ךיז טָאה שוריג רעד ןעוו (157)

 ַא ןָא ןייגכרוד רעדָא ,ןעניווו וצ רעטַײװ ןטָאברַאפ ןעוועג זיא'ס ּוװ ןסַאג עטקידיילעגסיוא יד) ייז ןשיווצ םיחטש

 רעד ןופ חטש רעד (א) :ןרעגַאל-סטעברַא ַײרד ףיוא ןרָאװעג טלייטעצ םורַא ױזַא זיא ָאטעג יד .(שינעבױלרעד

 (ג) ,רעטנעצ ןיא ,טרעדנַא ןוא גניליש ,ץלוש ,סנעבעט ןופ ןטַאטשרַאװ יד ןופ חטש רעד (ב) ,ןופצ ןיא ,ָאטעג רעלַארטנעצ

 .םורד ןיא ,ָאטעג עניילק יד ןוא

 ענעטָאברַאפ יד ךרוד ָאטעג ןלַארטנעצ ןיא רעבירַא טייג .ק.י .199 ,168:167 'זז ,לטיו סקנפ :עז (158)

 רעבמעטּפעס ןטרעפ םעד --לָאמ ןטייווצ םוצ ןוא ,טסוגיױא שדוח ןופ טפלעה רעטייווצ רעד תעב ,ןסַאג עטקידיילעגסיוא

2. 

 ןופ בייהנָא םַײב .ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא הפוקּת רעטעביז רעד ןופ ךשמב ןבירשעג טָאה .קיי סָאװ ץלַא טשינ (159)
 םעד ןופ ףיט םוצ ןוא "קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןופ גָאט רעד" ןבירשעגנָא רע טָאה טינשּפָא-טַײצ ןקיטַאנָאמ ריפ םעד
 רייטעביז רעד ייא רע טָאה סיוא טזַײװ סע יו ."רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" עמעָאּפ ןַײז טקידנערַאֿפ רע טָאה --דָאירעּפ
 .123 ז ,.ק ,ןַאמדירּפ :ןיא תונורכז יד עז ,טנַאקַאב טשינ ןענַײז סָאװ רעדיל ערעדנַא ךיוא ןבירשעגנָא הפוקּת

 יד ךיוא ךַײלגרַאפ ןוא ,359 יז ,ט"כשת - ןמרקוצ :ַײב ענעבעגעגרעביא סָאד ןייטשרַאפ ןעמ ףרַאד ױזַא (160)

 סָאװ ץיטָאנ ַא ןיא ,ךובגָאט סנַאמדַײז ללה ןיא ןטקַאפ ענעבעגעגרעביא יד ןופ .123 יז ,.ק ,ןַאמדירפ :ַײב תונורכז

 רַאפ טַאטשרַאװ ַא ןיא טעברַאעג טַײצ רעד ןיא טָאה .ק.י זַא ןייטשרַאפ רָאג ןעמ ףרַאד ,9.10.1942 עטַאד יד טגָארט

 סעיצַאמרָאפניא ןעמענוצנָא ךעלגעממוא זיא ןרעױדַאב םוצ .147-146 'זז ,ןַאמדיַיז :עז .ןעגניליש ַײב ַײרעלָאטס

 ןבירשעג עקַאט זיא ךובגָאט רעד יצ רעכיז טשינ זיא'ס לַײװ ,סעיצַאװרעזער ןָא ,ךוב ןַײז ןיא ןענַאמדַײז ןופ טכַארבעג

 ןגעוו לקיטרַא ןשיטירק םערטסקע םעד ךַײלגרַאפ) ןָא ןזַײװ סעטַאד ענעבעגעגנָא ענַײז עכלעוו ףיוא ןטיַײצ יד ןיא ןרָאװעג

 גנודניברַאפ ןיא ןטייקכעלטקניּפמוא עסיורג ךיוא טגנערב ךוב סנַאמדַַײז .(197-186 'זז ,רעסַאוו :ַײב ךובגָאט סנַאמדַײז

 ךיוא טנָאמרעד טקַאפ רעד טרעוו ,ןעגניליש ַײב טעברַא ס'ק.י ןגעוו טרּפ םעד ןיא רעבָא ךָאד .ןענָאטלענעצַאק קחצי טימ

 קחצי טגיווװעג ןוא טעברַאעג טַײצ עסיוועג ַא ןבָאה ּפָאש ןיא ןעגניליש' ַײב" :טלייצרעד רע ,ןווָאקרוט סַאנָאי ַײב

 ןשיווצ עיסוקסיד רעשירַארעטיל ַא ןופ גנובַײרשַאב ַא עז .(433 יז ,(1948) ווָאקרוט) "....רענדושט .מ ,ןָאסלענעצַאק

 גנובַײרשַאב יד טײלגַאב סָאװ גנוצַאשגנירג ןופ ןָאט רעד .טרָאד ,ןַאמדיַיז :ַײב ,ּפָאש םענעי ןיא רענדושט .מ ןוא .קיי

 תורהנ לע" ןופ די-בתּכ םעד ןטלַאהַאב וצ טיַײצ רענעי ןופ השקב ַא ס'ק-י ןגעוו טלייצרעד ןַאמדיַײז .גנוניוטש סױרַא טֿפור

 ןסיוועג ַא עיצַאמרָאפניא סנַאמדַײז טקעוורעד וויכרַא ןוֿפ רָאטקעריד רעד קידנעַײז ;וװיכרַא-טַארנדִיי ןיא "לבב

 -רורד ןופ וויכרַא ןטימ ןרָאװעג ןבָארגַאב זיא די-בתּכ רעד לַײװ ןכיײצ-עגַארֿפ ַא סױרַא ךיוא רעבָא טור יז ,סערעטניא

 ףיוא ,טשינ רימ ןסייוו "לבב תורהנ לע" ןופ עיּפָאק רעדנַא ןַא ןעוועג זיא'ס בוא .שוריג ןסיורג ןרַאֿפ געט ייווצ ץולחה

 טשינ ייז ןופ זיא'ס ןוא רָאלק טשינ רעייז ןענַײז םיׂשעמ ענעגייא ענַײז ןוא השקב רעד ןגעוו רעטרעוו סנַאמדַײז ,לַאֿפ ןדעי

 רעדנַא ןַא ףיוא ."ןעשעג טעוו סָאד ,םיּכסמ ןיב ךיא" :רָאנ טביַײרש רע ,ןָאטעג סעּפע טשינ יצ ָאי טָאה רע יצ ןייגרעד וצ

 "תישארה הדקפמב" ןוא "לעבינח" טנעיילעגרָאּפ טָאה .ק.י יו טרעהעג טָאה רע זַא ןענַאמדַײז טול סיוא טמוק טרָא

 -- 140 'ז ,טרָאד עז ,ָאטעג ןיא ןטירטפיוא תעב (לעטיוו ןיא ןבירשעג סעמַארד עשיערבעה ייווצ סנָאסלענעצַאק קחצי)

 קחצי טַארנדִיי ןופ וויכרַא ןיא טיהעגפיוא עקַאט ךיז טָאה ןענַאמדַײז טול .ךעלגעממוא ךעלדנעטשרַאֿפ זיא סָאד

 ,1943 רַאונַאי ןט7 ןופ ץיטָאנ ַא רענַײז ןיא רע טלייצרעד םעד ןגעוו ."לֿבב תורהנ לע" ןוֿפ טסקעט סנָאסלענעצַאק

108 



 ןבָאה סָאװ ןעגנופַאש רוטַארעטיל יד ןטַאטשַאב וצ ןעגנוטיירגוצ טכַאמעג ןבָאה דנַאברעבוה ברה ןוא רע יו קידנבַײרשַאב

 דנַאברעבוה ברה לַײװ ,ךעלגעממוא זיא סָאד .דרע רעד ןיא ןבָארגַאב ייז ןוא ,וויכרַא-טַארנדִיי ןיא ןענופעג ןיוש ךיז

 לאונמע :ןלייצרעד סע יו טיול ,1942 טסוגיוא ןט18 םעד עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ זיא יורפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ

 ,4 טפעה ,1ע דנַאב ,עטכישעג רַאפ רעטעלב ;59758 יזז ,ג ,םולבלעגניר :עז) ךָאנ ןוא ןיוועל םהרבַא ,םולבלעגניר

 ןטנָאמרעד ןביוא ןַײז ןיא ,רעסַאװ שרעה ןפורעגּפָא טַאקילעד ןיוש ךיז טָאה םעד ןגעוו .(107 יז .א ,ןיול ;94 'ז ,1

 .לקיטרַא

 361 'ז ,(ה"לשת) ןמטוג :ןיא עז ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ גנולקיוטנַא רעד ןגעוו םיטרּפ (161)

 ,טרָאד ,עז ,הפוקּת רענעי ןיא ןעגנולדנַאה עריא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ סעיצקַא עטריפעגכרוד יד ןגעוו .389-384 7

 .'אב97 ,389 י'זז

 ךַײלגרַאפ .93 יז ;טרָאד ,"קלָאּפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןיא .ק.י טלייצרעד םעד ןגעוו (162)

 .647 יז .ל ,ןיול ;359 יז ,ט"כשת -ןמרקוצ

 .481 'ז ,רורד רפס :ךַײלגרַאפ ןוא ,359 'ז ,ט"כשת -ןמרקוצ :עז (163)

 .טרָאד ,ט"כשת - ןמרקוצ :עז (164)

 .482 'ז ,רורד רפס :עז (165)

 .359 יז ,ט"כשת -ןמרקוצ (166)

 יד רַאפ רעטרעוו ס'קי ןגעוו רעביא טיג ןיוועל רעזייל סָאװ סָאד ךַײלגרַאפ .37 יז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ (167)

 .648 'ז .ל ,ןיול ,רעפמעק

 ,ןיול ;360-359 יז ,ט"כשת - ןמרקוצ :ַײב עז גנוטלַאה ס'ק-י ןגעוו ןוא ףמַאק ןופ גנובַײרשַאב עונעג ַא (168)

 סעפָארטס --ד"י ;ג"י םיקרּפ ,"קלָאֿפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןיא .485-481 'זז ,רורד רפס ;טרָאד ,.ל

 ףיוא ,ױזַא יו טלייצרעד קידמיטרּפ טרעוו טרָאד --87 יז ,רענגעב :ַײב ךיוא עז .ןשינעעשעג יד .ק.י טבַײרשַאב ;ו"ט-'ט

 ןוא ,61 ַאלימ ףיוא שינעטלעהַאב ַא ןיא קעװַא טָאהעג טשינ רעוועג ןייק ןבָאה סָאװ יד ןענַײז ,רַאונַאי ןט19 םעד ,ןגרָאמ

 ,97 יז ,טרָאד ,"קלָאּפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןופ ד"י קרּפ ןיא 'ח עפָארטס יד ךַײלגרַאּפ .ייז טימ .קיי

 -389 יזז ,(ה"לשת) ןמטוג :ַײב עז עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ תוטיש ןוא ןעגנולדנַאה יד ןגעוו (169)

 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ יוניש ןגעוו .393 ,טרָאד ,גנולעטש סיקסנישטָאּפָא ץרּפ ,לשמל עז ןוא ,5

 יו תוטיש יד ןגעוו .414-409 'זז ,טרָאד עז ,דנַאטשּפױא-רַאונַאי ןכָאנ ,עיצַאזינַאגרָא רעד וצ גנולעטש רעכעלטפַאשלעזעג

 קחצי ךַײלגרַאפ ןוא .441-440 יז ,עז ,ָאטעג ןיא ןרעײטשַײב-טלעג ענעגנּוװצעגפיוא ךרוד רעװעג ןגירק וצ

 ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד :ןַײז ןיא תודע טגָאז ןיילַא רע יװ ,טַײצ רענעי ןיא גנולעטש סנָאסלענעצַאק

 ,97 טַײז ףיוא ,ד"י קרּפ ןיא ,א"י ןוא 'י סעּפָארטס עדנע ,קלָאפ ןשידִיי

 יז ,רענגעב :ַײב ,עיצַאקירבַאפ-ןטשרַאב ַײב טעברַא ןַײז ןוא .ק.י ןגעוו עז .ד"י קרּפ ןופ 'ט עפָארטס ,טרָאד עז (170)
7 

 ןופ חטש רעד ךיז טניפעג ,1943 רַאונַאי ףוס ,עיצַאזינַאגרָא-טפמַאק רעשידִיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָאער רעד ךָאנ (171)
 ,435 יז ,(ה"לשת) ןמטוג עז ,ןענַאמרעקוצ קחצי ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ץלוש ןוא סנעבעט ןופ ןּפָאש יד

 ךיוה יו ןוא "ץולחה" ןוא "רורד" ןופ רעפמעק יד וצ דנובוצ ס'ק-י ןבירשַאב טרעוו טרָאד .648 'ז ,.ל ,ןיול :עז (172)
 .םיׂשעמ ערעייז ןוא ליצ רעייז טצַאשענּפָא טָאה רע
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 דנַאטשּפױא-רַאונַאי ןתעב .422-420 'זז ,רורד רפס ;348 יז ,טטשיינ :עז ,עקָארק ןיא ןשינעעשעג יד ןגעו (173)

 ןתעב ןוא ,עקָארק ןיא טַאטנעטַא ןתעב סופ ןיא ליוק ַא ןופ ץנעסעלַאװנָאק ןַײז ןטימ ןיא ןעוועג ןַאמרעקוצ קחצי זיא

 רע זיא --ךיז ןעיצקירוצ םעד תעב ןוא ,טריפעגנָא טָאה רע ןכלעוו טימ ,רַאונַאי ןיא ףָאהנעמַאז ףיוא ףמַאק ןטנפָאװַאב

 ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד :ןיא .קיי ַײב ךַײלגרַאפ ןוא ,87 יז ,רענגעב :עז ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא עקַאש

 .א"י-יי סעּפָארטס ,94 יז ,קלָאפ ןשידִיי

 ,46 'ז ףיוא ןביוא ,ז"צרת רָאי ןופ "יתעדי" דיל סָאד ךַײלגרַאפ ןוא ,20 'מונ ,הרוש עטריטיצ ןביוא יד עז (174)

 -רַאונַאי ןכָאנ ,ָאטעג ןופ ןדִיי יד ןעמוקַאבוצסױרַא ידּכ קיטקַאט רעשישטַײד רעד ןיא םייוניש יד ןגעוו (175)

 עשטיײד יד וצ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ גנולעטש רעד ףיוא גנוקריוו רעייז ןוא ,1943 ןיא דנַאטשפיוא

 םינינע ערעדנַא ןשיווצ ,4557428 ז"ז ,(ה"לשת) ןמטוג :עז ,ללכב ָאטעג ןיא ןדִיי ןופ דנַאטשוצ ןפיוא ןוא ,ןגָאלשרָאפ

 וצ גנובערטש יד זיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ רעדילגטימ יד רַאפ זַא ןַאמטוג לארׂשי טרָאד טרעלקרעד

 .לעּפַאב רעטולָאסבַא ןַא ןוא ךיז רַאפ ליצ ַא ,טַײצ רענעי ןיא ,ןרָאװעג דנַאטשרעדיװ ןקיטומ ַא ןלעטש ןוא ןפמעק

 ךיז ױזַא יו ןגעוו טגרָאזעג טשינ ךיז ןבָאה ןוא ,ָאטעג ןיא ךיז רַאפ סרעקנוב ןייק טיירגעגוצ טשינ יז ןבָאה רַאפרעד

 רעטצעל ַא תניחבב זיא ןײלַא ףמַאק רעד" זַא ,רעטרעוו סעשטיװעלינַא יכדרמ טריטיצ ןַאמטוג .טכַאלש ןכָאנ ןעיצקירוצ

 ,437 .יז ,טרָאד ,עז ,"שטנּוװ-סנבעל

 .98 יז ,ג"י-ב"י סעּפָארטס ,ד"י קרּפ ,קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד (176)

 .442 'ז ,(ה"לשת) ןמטוג :עז (177)

 ןוא רעוט-ללּכ יד וצ גנורעטנענרעד סנָאסלענעצַאק קחצי ןיוועל רעזייל טבַײרשַאב טרָאד --648 יז ,.ל ,ןיול :עז (178)

 עז ,דנַאטשפיוא ןופ ךורבסיוא ןתעב גנולמַאזרַאפ רענעי ןגעוו גנובַײרשַאב עקידמיטרּפ ַא .טַײצ רענעי ןיא זַײרק רעייז

 | .415 'ז ,רורד רפס :ןיא ךיוא

 ןנחוי ןיא ןעזעג (ןענָאסלענעצַאק קחצי) םיא ךיא בָאה לירּפַא ןט15 םעד" :זַא ךיוא טלייצרעד רענגעב .מ (179)
 ןיב ךיא .ןעוועג טרָאד טלָאמעד ךיוא ןענַײז ןיקסווָאקטוג טימ ןיוועל רעזייל .(41 ָאנשעל ףיוא) זיוה סנרעטשנגרָאמ
 קחצי וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ רעכיב ןוא ןכַאז סנַאמרעקוצ קחצי ןופ לייט ַא טיײז רעשירַא רעד ףיוא ןריפרעבירַא ןעמוקעג
 רעמ םיא ךיא בָאה טלָאמעד טַײז רעבָא ...םורַא געט עקינייא ןיא זדנוא וצ ןעמוק טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,ןענָאסלענעצַאק
 | .87 יז ,רענגעב :עז ,"ןעזעג טינ

 .טטשיינ :ַײב תורעה יד ןוא עּפַאמ יד עז (180)

 ןופ רענייא" זַא וצ ןטרָאד טיג ןַאמרעקוצ קחצי .360 יז ,ט"כשת ,ןמרקוצ :ַײב ךיוא עז ;649 יז ,.ל ,ןיול :עז (181)

 רעקנוב םוצ רעבירַא רע זיא ןטרָאד ןופ ןוא ,שזורטס ןשיליוּפ ַא ַײב טרָא ןשירָאזיװָארּפ ַא טיירגעגוצ םיא טָאה דניַײרפ יד

 רעד ףױוא ,רענטרעג ןשילױּפ ַא ןופ עירעשזנַארָא רעד רעטנוא -- טלעג עשלהק טימ ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סָאװ

 רע ,שרעדנַא לסיב ַא ,ָאטעג ןוֿפ ךיז ןגירקסױרַא ןַײז ןופ עטכישעג יד זיא "לטיו סקנפ" סיק.י טױל .סַאג ַאקצעיָארג

 םעד ןגָאװ ַא ןיא זדנוא קידנצעזקעװַא ,ךימ ךיוא ,ךימ ןוא ןוז ןַײמ טעװעטַארעג טָאה רעכלעוו גרעבנייש..." :טלייצרעד

 זדנוא רע טָאה ,72 ָאנשעל ףיוא זיוה ןרַאפ .רעיױט ןכרוד סױרַא זדנוא טימ זיא ןוא םוטנדִיי רעװעשרַאװ ןופ גָאט ןטצעל

 ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ןטרָאד ןופ ןוא ,ריטרַאװק ןשִיוג ַא ןיא קירבַאפ ַא ןיא רעטעברַא סלַא טכַארבעג ןוא טריפעגכרודַא

 .180 טיַײז ,טרָאד ,"קישזוג דנַײרפ ןַײמ טיירגעגוצ זדנוא טָאה'ס סָאװ שינעטלעהַאב ַא ,לייה רעשידרערעטנוא ןַא ןיא

 --גנוגעוװַאב רעשידרערעטנוא רעשיצולח רעד ןופ רעציטש ןוא רעגנעהנָא רעסייה ַא ןעוועג המחלמ רעד תעב זיא קישזוג

 - .190 יז ,טרָאד ךַײלגרַאפי
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 ַא .(101:100 'זז ,רקיע רעד ןוא) 111:93 'ח ,(ז"ישת) קע ;3617360 'ז ,ט"כשת ,ןמרקוצ :עז (182)

 וצ זיב ןעכנימ ןיא טקַאּפ ןופ ,סעיזוליא ןופ ףוס רעד ,ווָאקרוט סַאנָאי ןבירשעג טָאה השרּפ רעד ןגעוו טעברַאטנורג

 קחצי ןגעוו םיטרּפ ליפ טנָאמרעד ןרעוװ ךוב ןיא .ב"לשת-1972 הרונמה ,ביבא-לת .ץיוושיוא ןיא ןרעמַאקזַאג יד

 | .ןענָאסלענעצַאק
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 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ,יבצ ןוז ןַײז ן.א ןָאסלענעצַאק קחצי



 ןטפירש סנָאסלענעצַאק קחצי

 עשרַאוו ןופ



 םינמיס-רירפישעד עטצונַאב

 די-בתּכ ןטױל טסקעט רעטרירוװַאטסער { }}

 די-בתּכ םוצ בָאגוצ רערעטעּפש ַא סרבחמ םעד { }

 רָאטקַאדער ןופ בָאנוצ ַא ןעגנופַאש ןופ ןעלטיט ןוא ןריפנַײרַא יד יא 8 2
 טרָאװ טלעּפרַאפ ַא רעדָא טקעמרַאפ ַא ןטפירש סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא

 -רירֿפישעד ייווצ ןשיווצ טרָא קידייל ַא ןזָאלעגרעביא טרעוו ןענעיילרעביא טשינ ןענעק רימ סָאװ רעטרעוו יַײב
 טלַאהניא םעד ןַײז רעשמ ךיז ןעק עמ ןעוו וליּפַא ,םינמיס
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 1 ריפנייירַא

 ןרַאפ ,הרעשה רעזדנוא טול ןבירשעג ,עטַאד ַא ןָא דיל ַא .די-בתּכ ןטקידנערַאפ-טינ ַא ןופ טנעמגַארפ ַא

 המישר סלַאטנעמולב ןיא .לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד טרעוו .1940 רָאי ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןופ ףוס

 זַײװלײט ןוא טקידעשעצ קרַאטש זיא טסקעט רעד .14 'מונ טרָא ןפיוא ןבירשרַאפ טנעמגַארפ רעד זיא

 ךיז טזָאל סָאװ לייט ןטױל ,סיוא טעז סע לַײװ עבַאגסיוא רעד ןופ שארב דיל סָאד ןקורד רימ .קידוועניילמוא

 רע רעדייא ךָאנ ןופ גנַאג-ןליפעג ַא טימ ןדנוברַאפ זיא טסקעט ןיא טשרעה סָאװ גנומיטש יד זַא ,ןרירפישעד

 קחצי יו םעד ךָאנ .1940 ינוי/יַאמ ןיא ,עשרַאװ רענעמונעגנַײא רעד ןיא שידִיי ףיוא ןביײרש ןביוהעגנָא טָאה

 דיל ַא ןבירשעגנָא ןבָאה לָאז רע ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא טמיטשעג שירעּפַאש ןרָאװעג זיא ןָאסלענעצַאק

 וצ זיא'ס לפיוו ףיוא) רעטנעצ ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעוװַא זיא דיל םעד ןיא ."לָאמַא ןופ ןגעוו ףיוא" יו

 יד ןוא רעטרעוו ןָא ןוגינ ַא ןשיוװצ עיצַאיצָאסיד ַא (םיקלח עקידווענייל עטרירפישעד יד ןופ ןייטשרַאפ

 טלַאוװק ןוא טעָאּפ םעד טקיטלעוװַאב סָאװ שינעמוטש יד תמחמ ,רעגניז ןַײז -- שטנעמ םעד ןופ ץנעטסיזקע

 טרָא ןייק זיא ןבעל ןַײז ןופ טייקכעלקריוו רענעבעגעג רעד ןיא זַא םעד ןגעוו ,ליפעגטּפױה ןַײז ןופ סױרַא

 יז ליַיוו ,סױרַא םיא ןופ ךיז ןסַײר סָאװ טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ םינוגינ טימ רעדיל רַאפ ןַארַאפ טשינ

 .ןענעגייארַאפ וצ ַײנ סָאד ןופ קירוצ ייז טייקיעפ ןַײז טימ טשינ ןוא ןליפעג ענַײז טימ טשינ ןעמיטש

 "ןיוש רעטרעװ ןופ ןלעפסיוא םעד תמחמ ַײס :דיל ןיא סָאװ שינעמוטש רעטלּפָאד ןופ ליפעג סָאד

 יד זיא --לוק םענעגייא ןטימ ןרעייז ןוגינ םעד וליפַא ןעגניזסיוא ןענעק טשינ םעד תמחמ ַײס ןוא ענענַארַאפ

 ןיא ,הריש-תב ןַײז רעביא ןענָאסלענעצַאק קחצי ַײב רָאפ טמוק סָאװ ףמַאק םעד רַאפ טפַאשתודע עטשרע

 קחצי ןוא ,ןרָאװעג טדײשטנַא זיא ףמַאק רעד יו םעד ךָאנ .םישזערייצַאנ ןרעטנוא עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד

 רעד ןופ קידנבײהנָא ,גנַארד ןשירעּפַאש ןַײז רַאפ םינוגינ יַײס ןוא רעטרעוו ַײס ןענופעג טָאה ןָאסלענעצַאק

 ןבָאה לָאז רע זַא טייקכעלגעמ יד ןעמענוצנָא ךעלנַײשרַאװמוא זיא ,1940 רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ

 .ןפַאש ןַײז ןופ הפוקּת רעקידרעטעּפש ַא ןיא "לָאמַא ןופ ןגעו ףיוא" ןבירשעגנָא

 ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַאךָאסלענעצַאק קחצי ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעלעניגירָא רעד

 .1611/1028 'מונ ןטימ טרירטסיגער

 לָאמַא ןופ ןןגעוו ףיוא)

 ,רעטרעוו ןָא סױרַא ךיז לדיל {ַא טסַײר 1

 -- ןשטנעמ ַא ןופ ךיז סױרַא טסַײר רעטזזַא ןַא רָאג ןוגינ ַאְ

 ,רעטרע עטלַא עטלַא ףיוא קירוצ טמוקזןוא 1

 ...ןיוש ןעוועג לָאמ ַא זיא ןעמ ּוװ ,רעטרע {ףיואו

 לָאמַא ןופ רעדיל יד גניז טשינ ,גניז טשינ

 ...ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש ךָאד וטסָאה רעטרעוו יד
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 ,לוק ןַײד טימ יו טשינ ןוא טסגניז וד ןוא ןוגינ םעד ןטעגרַאפ)
 ...ןסעזרַאפ ריד ןיא תמ ַא זיא { טכַאדעג ָאד טשינ)

 ןגעוו עטלַא עטלַא ףיוא יג {ט

 ,ןטָארטַאב לָאמ ַא טסָאה ןעכלעוו

 -- ןגעלעגּפָא ןוא ,זָארג טימ ענעסקַא{וװַאב
 ...ןטָאש ַא ריד ןופ םורַא םוטש {

 ןגעוו ענעגעלעגּפָא ףיוא {םוא סנטָאש
 ;טרָאד יז ןעמ טנגעגזַאב יז ןזָאלרַאפ

 --(ןגערפ וטסנעק סנטָאש יד ... יז
 = = 2 64 1220 461 144 41 - 21 ןטרָאװ ןענָאמרעד
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 2 ריפניירַא

 טשינ זדנוא וצ זיא די-בתּכ רעד .(1940 טסוגיוא ןטרעפ ןזיב) ש"ת זומת יו רעטעּפש טשינ ןבירשעג דיל ַא

 רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ דיל ןופ רוקמ רעטקורדעג רעד טיהעגּפָא רעבָא ךיז טָאה סע ,ןעגנַאגרעד

 המישר סלַאטנעמולב ןיא .עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןיא גנוגעווַאב-"רורד" רעד ןופ עסערּפ רעשידרערעטנוא

 סָאד ,טרָא ןטייווצ ןפיוא דיל סָאד רימ ןקורד עבַאגסיוא רעד ןיא ,4 'מונ טרָא ןפיוא ןבירשרַאפ דיל סָאד זיא

 זדנוא זיא סָאװ עטסירפ יד ,עטַאד רעטמיטשַאב ַא טימ גנופַאש עטשרע סנַאסלענעצַאק קחצי רעבָא זיא

 .םיבתּכ עטצעל ענַײז ןשיווצ ןופ טנַאקַאב

 ןעמַאזוצ ,10 -- 8 יזז ,3 'מונ ,ש"ת זומת ,רורד :ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא לָאמ ןטשרע םוצ זיא דיל סָאד

 ןרָאטיזָאּפמָאק יד ןשיווצ .(33 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :טױל) ןײטשדַאלג ןופ טסַאפרַאפ ןטָאנ טימ

 ,ןײלַא טעָאּפ רעד טנָאמרעד םוקמוא ןתעב רעדיל סנָאסלענעצַאק קחצי וצ קיזומ ןבירשעגנָא ןבָאה סָאװ

 יד ןופ לייט םעד ןיא .ןעמָאנ-טרּפ ןַײז טשינ רעבָא (180 'ז ,לטיו סקנפ :עז) ןעמָאנ סנײטשדַאלג

 לארׂשי יו טריציפיטנעדיא רָאטיזָאּפמָאק רעד טרעוו ,םיבתּכ עטצעל טנַאסלענעצַאק קחצי וצ ןעגנורעלקרעד

 טָאה (1944 -1893) ןײטשדַאלג לארשי .(367 'ז ,ט"כשת ,םינור חא-םיבתּכ :עז) ןײטשדַאלג

 רעד וצ לשמל יו ,ןעגנופַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ ליפ וצ קיזומ ,ןרָאי רעקיצנַאוװצ יד ןיא ךָאנ טסַאפרַאפ

 וצ ןוא ,1920 עשרַאװ ,"ליּפש ןוא גנַאזעג" ,ןָאזרעדָארב השמ ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי ןופ רעדיל גנולמַאז

 םַײב העוט ךיז זיא טַאטשַײנ ךלמ .פ"רת שזדָאל ,"ַאמיטַאפ" עמעָאּפ רעשיטַאמַארד סנָאסלענעצַאק

 רערעל ַא המחלמ רעד רַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןײטשדַאלג בקעי יו רָאטיזָאּפמָאק םעד ןריציפיטנעדיא

 רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא .טנעגיריד-ןרָאכ ַא ןוא עשרַאװ ןיא "הידוהי" עיזַאנמיג רעד ןיא גנַאזעג ןופ

 .(291 -290 'ז ,טטשיינ :ךַײלגרַאפ) ןטקנוּפ -םיטילּפ יד ןיא ןרָאכ-רעדניק טריזינַאגרָא

 ,א ,דרמהו האושה רקחל םיפד :ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןטָאנ יד טימ דיל סָאד זיא המחלמ רעד ךָאנ

 -- 13 'זז ,טרָאד) יקסוװָאפלָאװ .ז .מ ןופ גנוצעזרעביא רעשִיערבעה ַא טימ טײלגַאב 12 --9 'זז ,1951 לירפא

4). 

 יד רַאפ ,רעדיל ענעבירשעגנָא ענַײז ןענעייל .ק.י טגעלפ ָאטעג ןיא ןוא עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןיא

 ,ךס ַא ןופ ןרָאװעג טקנעדעגרַאּפ יז ןענַײז תודע ענעדיישרַאפ טול .גנוגעװַאב-"רורד" רעד ןופ םירבח

 .(640 יז ,יקסנאינרוק :ךַײלגרַאפ) "1940 רָאי ןופ וויטָאמסקלָאפ" יו סעידָאלעמ טימ רעדיל יד רקיעב

 ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק.י ןיא (ןטָאנ יד טימ) ךיז טניפעג ,רורד ןיא ,דיל םענופ טסקעט רעטקורדעג רעד

 .1411/1602 רעמונ-עיצַארטסיגער םעד טגָארט ןוא תואטיגה

 טָאה ,לעטיוו ןיא 1943 רָאי ןיא ןבירשעגנָא טָאה .ק.י סָאװ ,דיל ןופ חסונ רעטרעטיירברַאפ רערעטעּפש ַא

 טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא ויכרַא- .ק.י ןיא ךיוא ךיז טניפעג ןוא ,די-בתּכב טעװעטַארעגּפָא ךיז
 .14111/1010 'מונ ןטימ

 ךָאנ ןענעז'ס רעדייא .ךעלגעטיגָאט טעברַאגנַאװצ וצ סַאג ןיא ןדִיי ןּפַאכ סָאד ןבירשַאב טרעוו דיל ןיא
 ןדיי רַאפ טעברַאגנַאװצ ןגעוו קנַארפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןופ סעיצַאלוגער עטשרע יד ןענישרעד
 ןיא ןריפוצכרוד סעיצַאלוגער יד גנונעדרָארַאפ יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא'ס רעדייא ןוא ,(26.10.1939)
 טָאה -- (12.12.1939) סע'.סע ןוא ײצילָאּפ רעד ןופ שאר רעד ,רעגירק ךירדירפ רעריפנּפורגרעבָא ןופ ןעמָאנ
 רָאנ טשינ ןבָאה ייז ּוװ ,רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא ,טעברַא רעשיזיפ ףיוא ןסַאג יד ןיא טּפַאכעג ןדִיי ןעמ
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 ןענעז עכלעוו םייוניע עקיטסַײג ןוא עשיזיפ עלעיצעּפס יד ןייטשסיוא רקיע רעד רָאנ ןטעברַא טפרַאדַאב

 ןיא טַארגדִיי רעד יו םעד ךָאנ ךיוא .רעעזפיוא עשטַײד ערעייז ןופ יז רַאפ ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא לופגרָאז

 לָאצ עטמיטשַאב ַא ךעלגעטיגָאט ןלעטשוצוצ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה עשרַאװ

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא) טעברַאגנַאװצ ףיוא ַײרעּפַאכ-ןסַאג רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ םורַא ױזַא ידּכ רעטעברַא

 :ךַײלגרַאפ) .ןרָאװעג טלעטשענּפָא טשינ ַײרעּפַאכ יד זיא (17 --16 'זז ,בוקאינר'צ :עז -- 1939 רעבָאטקָא

 .(41 -39 יז ,ז"לשת ,ןמטוג ;367 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ

 1940 רָאי ןופ וויטָאמסקלָאפ

 --סַאג רעד ףיוא דִיי ַא ןעגנַאגעג זיא סױרַא
 ,ןשטנעמ עטוג ,טגָאז .ָא

 סַאנ ךעלעדמעז ןוא רענייטש ןענַײז סָאװ רַאפ

 ?עשטנעקָא וצ געוו ןפיוא

 ,בוטש ןופ רעטייווצ ַא ןוא דיי ַא זיא סױרַא

 -- ןסַאג יד ןיא סױרַא

 ,טולב טימ ןסָאגרַאפ סייה געוו רעד זיא סָאװ רַאפ

 ?יסַאניד וצ געוו רעד

 טלעצ ןַײז ןופ ירפ רעד ןיא סױרַא זיא דִיי ַא

 .ןעמוקעג טינ רעמ ןיוש ןוא
 ,טלעק ַא ןוא יינש ַא ,ןעוועג רעטניוו זיא'ס

 .רעמוז ןיוש זיא טנַײה ןוא

 ,טיורב סָאד ןצלַאזעג ןוא ץלַאז ןיא ןעקנוטעג טינ

 -- ןסיב רעד ןרערט ןיא

 ?טיוט רָאג רע זיא יצ ?עטַאט רעד רע טבעל יצ

 ?ןסיוו רָאג סע ןעק רעװ

 ,םייס םעד ןיא טּפעלשרַאפ ,טנַײה טּפַאכעג ךימ טָאה ןעמ

 --טתיממעג ךימ טָאה ןעמ

 ,םייה רעד ןיא ןופרעד םענייק טינ רָאנ לייצרעד

 ...זיא םייס רעד סָאװ טסייוו ןעמ
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 -- טביור ןעמ ןוא טגָאלש'מ ... ןעוועדליוו ךעלמיצקש

 ... ןעמ'רישַאב ןשטיײד ייווצ

 --ביוש יד ןוא דיי רעד ,סע ףיוא טּפַאכ ָאטָאפ ַא

 ."רעמריטש" םעד ןיא ןַײז טעוו'ס

 טשרָאד סָאװ ,גנוטַײצ ַא -- קילגמוא ןַא ךעלגעטיגָאט
 :ןטולב עשידִיי ךָאנ

 - טשרָאפרעד ,ןעגנַאגרעד !עדוי רעד !עדוי רעד
 !ןדוי יד !ןדוי יד

 ,טָאטש רעד ךרוד םוטש ךַײלש ןטָאש ַא !טינ ןייוו ָא
 -- עקסַאמ ַא םינּפ סָאד
 ,טָאג יב טינ גערפ ןוא ?ןייטש ַא יצ ץרַאה ַא
 .עקסַאּפָא יד טנַאה ןפיױא
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 6  ד" ףיוא רפד
 הסדר 'רפ ןֹופ ןײז

 ההאסספללס ןיא םלדה
 יא "צ.גנוט םאװ

 2 20 |/ טא ראה א טא א 6 06 א = = ."רא- ןפ גלװ |
 א א : 1 6

 א 856 טעש -יי עק בע

: 

 רפ7 ם"מ

 א א א

 )25 256 20 א הא שש 66 יא 6 2

 "1940 רָאי ןופ וויטָאמסקלָאפ" דיל ןופ טסקעט ןוא ןטָאנ יד



 3 ימוג ,ש"ת וומת ,(עשרַאוו) רור :ןיא טקורדעג



 3 ריפניירַא

 םעד ןופ שארב לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ןעוועג .דיל סקילַאיב ןמחנ םייח ןופ גנוצעזרעביא עשידִיי ַא

 ןוא סלצרעה רכזל עטַאד-גנונָאמרעד יד זומתב א"כ-'כ דובּכל 271 יזז ,3 'מונ ,ש"ת ,רו ר ד ןופ רעמונ-זומת

 זיא סע ,"שידִיי ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טצעזרעביא" :ןבעגעגנָא טרָאד טרעוו ןרעמַאלק ןיא .טיוט סקילַאיב

 ןַײז ןיא טקורדעגּפָא ןוא טצעזעגרעביא דיל סָאד ץרַאװש .י .י טָאה 1935 רָאי ןיא ךָאנ .תועט ַא רעבָא

 סצרַאװש ןיא .144 'ז (1935) עקיסקעמ .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,קילַאיב ןמחנ םייח :עבַאגסיוא

 לפיוו ףיוא טזַײװרעד ןעגנוצעזרעביא עדייב ןשיווצ ךיַײלגרַאפ ַא . ...ןעלמיה" :דיל סָאד טסייה גנוצעזרעביא

 ,רעצעזרעביא ןדעי ַײב טליפרעד רוקמ רעשיערבעה רעד סָאװ סעיצקנופ ענעדיײשרַאפ יד עיּפשמ ןענַײז סע

 ןעמַאר יד ץוחמ ,ךיז רַאפ ןינע ןַא זיא ייז ןשיווצ ךַײלגרַאפ רעיונעג ַא .גנוצעזרעביא ןַײז ןופ טסקעט ןפיוא

 רָאּפ ַא תורוש ףניפ עטשרע יד ןופ ךמס ןפיוא -- ןעגנערב רעבָא ָאד ןלעװ רימ ,ריפנַײרַא ןצרוק םעד ןופ

 ענעדיישרַאפ ייווצ ןיא דיל סקילַאיב ןופ לוקרעדיוו ןטריצנערעפיד םעד ןרירטסוליא סָאװ ןליּפשיײב

 :ןטסקעטנָאק עשירַארעטיל ןוא עשירָאטסיה

 קילַאיב .נ .ח

 !ילע םימחר ושקב ,םימש

 --ביתנ םכב לאלו לֶא םכב שי:םא

 -ויתאצמ אל ינאו

 !ילע םתא וללפתה

 (ת/ 32 סט אנ  ז-= ,יתפשְב הליפת דוע ןיאו תֶמ יבל - ינא

 ץרַאװש .י .י

 !רימ רַאפ ךיז ןַײא טלעטש ,ןעלמיה

 -- ןפיט ערעַײא ןיא ןענַארַאפ זיא טָאג ביוא

 --ןפורעג םיא טסיזמוא בָאה ךיא רָאנ

 !רימ רַאפ הליפּת ,ןעלמיה ,ריא טוט

 גת 42 סע אנ ץ+ ,הליפּת ןַײמ זיא טמוטשרַאפ ןוא ,טוט ןיוש זיא ץרַאה ןַײמ

 ןָאסלענעצַאק .י

 !ריא ,רימ רַאפ ריא טעב ,ןעלמיה ריא

 ?ָאד ןיהַא ךיוא געוו ַא זיא ,ָאד ךַײא ןיא טָאג ַא זיא

 -- ןעניפעג טינ געוו םעד ןעק'כ

 !ריא ,ריא ,הליפּת רימ רַאפ ריא טוט

 22 יי א א == .טענַאיװרַאפ ןצפעל ענַײמ ,רימ ןיא ץרַאה ןַײמ זיא טוט -- ךיא
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 רעצעזרעביא יד ןופ םענייא ןדעי ַײב דיל סקילַאיב ןופ גנַאלקּפָא רעד זַא רָאלק זיא תורוש רָאּפ יד טול

 רעטקירטס ַא ןופ ןכַײװּפָא יד ּפָא ןעלגיּפש ןצרַאװש .י .י ַײב :עזַאב-ץנַאנָאזער ערעדנוזַאב ַא טָאה

 ףיוא טלַאהניא ןופ ריפרעביא םצע םוצ גנַאגוצ ןעיירפ ַא ,גנוצעזרעביא רעטנעלַאוויװקע רעכעלרעטרעוו
 ןשינעפרעדַאב יד טימ ןעמַאזוצ טסקעט ןשידִיי ןַײז ןופ ןעגנורעדָאפ עשימטיר יד רעביא ןגעוו םיא ַײב .שידִיי

 רעד ןופ ןכַײװּפָא יד ןבָאה ןענָאסלענעצַאק קחצי ַײב .(372 'מונ תורוש יד ,ןביוא ,לשמל עז) ױבנעמַארג ןופ

 ןרעפיט ַא ןופ סױרַא ןלַאװק ןוא ,רעטקַארַאכ ןלענָאיצָאמע ןַא ,גנוצעזרעביא רעטנעלַאוװיװקע רעטקירטס

 יד רעביא ןגעוו םיא ַײב .םוקמוא ןופ טַײצ רעד ןיא טסקעט ןלעניגירָא סקילַאיב ןופ ןפורעגסױרַא ,גנַאלקּפָא

 .י ןופ ןשינעפרעדַאב-קורדסיוא עשיטעָאּפ יד טימ ןעמַאזוצ בצמ ןשירָאטסיה םעד ןופ ןעגנורעדָאפ עשימינַא

 ןַײז ןופ הפוקּת רעטשרע רעד תעב ןוא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןופ קיטעָאּפ ןַײז ןופ ןָאפ ןפיוא .ק

 יד וצ גנודנעוו עטנָאטַאב ענעגייא סנָאסלענעצַאק קחצי לשמל עז) המחלמ רעד תעב עשרַאװ ןיא ןפַאש

 ןופ טײקלעוטקַא עלעיצנעטסיזקע יד .(4 ,1 'מונ תורוש עטנָאמרעד ןביוא יד ןופ גנוצעזרעביא ןַײז ןיא ןעלמיה

 :גנוצעזרעביא ס'ק-י ןופ תורוש עטריטיצ ףניפ יד ןופ רענייא רעדעי ןיא טעמּכ ּפָא ךיז טלגיּפש דיל סקילַאיב

 ,"טָאג ַא ךיַײא ןיא ןַארַאפ זיא'ס ביוא" ץַאז-יאנּת סקילַאיב .נ .ח .ק .י טלדנַאוורַאפ -- 2 'מונ הרוש רעד ןיא

 --3 'מונ הרוש רעד ןיא ;"?ָאד ןיהַא ךיוא געוו ַא זיא ,ָאד ךיַײא ןיא טָאג ַא זיא" :עגַארּפ רעטקעריד ַא ןיא

 םעד ףיוא ,"ויתאצמ אל ינאו" :טַײצ רענעגנַאגרַאפ רעד ןיא ברעוו ןופ ץונַאב סקילַאיב .נ .ח .ק .י טַײברַאפ

 זיא טלַאהניא ןופ עיצַאטערּפרעטניא יד ךיוא ."ןעניפעג טינ געוו םעד ןעק'כ" :טייקיטציא רעד ןיא ברעוו

 ךיז טיצַאב סָאװ ,"ויתאצמ אל ינאו" :הרוש עטירד יד ןיײטשרַאפ םַײב לשמל יװ ,קידנרעלַאב ןוא ןדיישרַאפ

 .(דיל ןופ 2 'מונ הרוש עז) םיא וצ געוו םעד וצ - .ק .י טױל ןוא ,םויק סטָאג וצ ץרַאװש .י .י טױל

 לע" ןופ גנוצעזרעביא עשידִיי ַא .ק .י טקורד 1940 רעמוז אקווד סָאװ ,םּתסה-ןמ טשינ לַאפוצ ןייק זיא סע

 ןופ דרָאמ ןגעוו תועידי ןעמוקעגנָא עשרַאװ ןופ ןזיירק-םיטילּפ רעשזדָאל יד ןיא ןענַײז ַײמ ףוס ."הטיחשה
 זיא ןַאד .דיל סקילַאיב טימ עיצַאיצָאסַא יד דלַאב ןפורעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא רעדניק
 עיזעָאּפ סקילַאיב ןופ סרענעק ךרוד וליּפַא ,רעסעב ןוא שרעדנַא ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ דיל סָאד ךיוא
 ַא ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש זיא'ס עכלעוו רַאּפ ,ןליפעג ןופ גנונַאּפשטנַא ןַא םורַא ױזַא קידנכעלגעמרעד
 רעטרעוו ס'ק-י רעטַײװ עז ;51 יז ,,א ,ןיול :ךַײלגרַאפ) עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןיא קורדסיוא ןכעלטרעוו
 .(4 'מונ ,ןטַײצ ערעווש ןיא עיזעָאּפ סקילַאיב .נ .ח ןגעוו

 ןופ טפירשרעטנוא ןייק .המחלמ רעד ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ ָאד רימ ןקורד גנוצעזרעביא ס'ק .י
 ןבירשרַאפ יז זיא המישר סלַאטנעמולב ןיא ;ןַארַאפ טשינ "רורד" ןיא טסקעט ןטקורדעג ןיא זיא רעצעזרעביא
 סנַאמרעקוצ קחצי ןופ ךמס ןפיוא ,2 'מונ --.ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא ןוא ,5 'מונ יו
 .(6/1177 'מונ ,וויכרַא-.ק .י ןיא ,המישר עשיפַארגָאילביב עוויטַאטנעט עטשרע ןַײז עז) עיצַאמרָאפניא
 רעד ךיז טניפעג תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-.ק .י ןיא .טיהרַאפ טשינ ךיז טָאה דייבתּכ רעד
 .811/1610 'מונ ןטימ טרירטסיגער ,"רורד" ןשידרערעטנוא ןיא טסקעט רעטקורדעגּפָא
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 הטיחשה לע
 *(שידִיי ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טצעזרעביא)

 !ריא ,רימ רַאפ ריא טעב ,ןעלמיה ריא
 ?ָאד ןיהַא ךיוא געוו ַא זיא ,ָאד ךיַײא ןיא טָאג ַא זיא

 -- ןעניפעג טינ געוו םעד ןעק'כ

 !ריא ,ריא ,הליפּת רימ רַאפ ריא טוט

 .טענַאיװרַאפ ןצפעל ענַײמ ,רימ ןיא ץרַאה ןַײמ זיא טױט -- ךיא

 -- רעמ ָאטינ גנונ'פָאה ןייק ,חוּכ ןייק רעמ ָאטינ

 ?ןענַאװ זיב ,רימ טגָאז ָא ,ןענַאװ זיב

 ןָא ּפַאכ - ָאד זדלַאה ןַײמ !רעקנעה ,יעה

 ,רעדרעמ ףיוא ביוה טנַאה ןַײד ,ךימ קרַאק ןרַאפ טנוה ַא יו

 - רימ דרע יד זיא טָאפַאש ַא

 !לָאצ ןיא עטסנעלק יד -- עטסנעלק יד ןוא

 לָאמ ןייא ןיוש ןצירּפש לָאז ,ןעלטַײש טלַאּפש ,יַײרפ טולב ןַײמ

 -- ריד דמעה ןַײד ףיוא טלַא ןופ ןוא גנוי ןופ טולב
 .לָאמ ןייק ןיוש ןרעוו טקעמענּפָא טינ ןוא

 !ןילשרעד ךַײלג -- ָאד טייקיטכערעג זיא ןוא

 ןדניקרַאפ ָאד טלעוו רעד ףיוא רעװ יז רעבָא טעװ

 -- ןדניװשרַאפ ןַײמ ךָאנ

 !ןַײז יז לָאז ץלַא ןופ ןטלָאשרַאפ

 ,עטוג-טינ ןעלמיה טליופ תועשר רעקיבייא ןיא

 ,ביור ןיא ךיז סיוא טבעל רעטַײװ ,םיחצור ,ריא ךיוא

 .ןטולב ערעיַײא ןיא ךיז ןייר טשַאװ

 !טלישרַאפ !"םקונ ךיז ַײז" :רעװ טגָאז ןוא

 רעדניק עטעגרהעג ןופ טולב רַאפ המקנ יד

 -- ןדניפרעד טינ ןײלַא לווַײט רעד טעוו

 !דליוו ןטנורגּפָא ןיא טזיורב טולב סָאד

 עליוה ןטנורגּפָא ןיא רעטצניפ ןרעבגע סע לָאז

 ,ףיט שינרעטצניפ רעד ןיא ךיז ןסענַײא

 .עליוה ןיא ןטנעמַאדנופ טלעוו ןיא

 .ריפנַײרַא ןצרוק ןיא ,ןביוא עז *
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 4 ריפניירַא

 ךיז טָאה ןיילַא די-בתּכ רעד .6 --2 'זז ,3 'מונ ש"ת זומת ,רורד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא לקיטרַא רעד

 .טיהעגּפָא טשינ

 -לּת ,ןעמַאזוצ ךובלמַאז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןרָאװעג טקורדעג המחלמ רעד ךָאנ זיא רוקמ רעשידִיי רעד

 וצ ,זומתב א"כ -- 1940 ילוי ןט-27 םורַא ןרָאװעג ןבירשעגנָא םּתסה ןמ זיא רע .491 -- 485 'זז ,1974 ביבא

 קחצי ,רעטַאטש .ל .א :ןופ ןבירשעגרעטנוא זיא לקיטרַא רעד .טױט סקילַאיב ךָאנ טַײצרָאי ןטסקעז םעד

 -טשינ רעד ןופ רעטקַארַאכ-טנורגרעטנוא םעד בילוצ .םינָאדװעסּפ רעוויטַאריּפסנָאק ַא סנָאסלענעצַאק

 .םירבחמ ןופ ןעמענ יד ןבעגוצנָא טשינ טריפעגניַײא ןעוועג זיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא עסערּפ רעלַאגעל

 רעדָא ,(דנוב רעד טלדנַאהעג טָאה ױזַא) ןעלקיטרַא עטקורדעג יד ףיוא ןביײרשוצרעטנוא טשינ ךיז ללכב רעדָא

 רעד ןיא טקורדעג ךס ַא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי .ןעמָאנ ןטכַארטעגסױא ןַא טימ ךיז ןביײרשרעטנוא

 .א ;ןעמענ עטכַארטעגסױא ענעדיישרַאפ טימ ןבירשעגרעטנוא ךיז ןוא "רורד" ןופ עסערּפ רעשידרערעטנוא

 ןופ בשוּת ַא טסייה'ס ,"רעטַאטשנַאמציל ַא" :ןופ גנוצריקרַאפ ַא זיא סָאד .ייז ןופ רענייא זיא רעטַאטש .ל

 רעד .טָאטשנױװו סנָאסלענעצַאק ,שזדָאל רַאפ ןעמָאנ רעשטַײד רעלעיציפָא רעד ,טַאטשנַאמציל טָאטש רעד

 זטימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק .י ןיא ךיז טניפעג ,"רורד" ןיא טסקעט רעטקורדעג

 .1.11/ 1611 'מונ

 םוצ ןעמוק ,טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד רעטנוא ןבירשעג טָאה .ק .י סָאװ ,לקיטרַא ןטשרע םעד ןיא

 ןופ ןטַײצ יד ןיא טייקידוועגָאזליפ ריא ןוא עיזעָאּפ סקילַאיב .נ .ח ןופ ץַאשּפָא רעטעדנירגַאב ַא ַײס קורדסיוא

 ןגעוו םענַאב ןוא תוגׂשה סנָאסלענעצַאק --לָאמ ןטשרע םוצ סָאד -- יַײס ןוא ,עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה רעד

 . .טנעה סרעלטיה ןופ ןדִיי טרַאװרעד סָאװ לרוג םעד ןוא ןשינעעשעג יד ןופ טַײטַאב ןוא ןיז

 ,טַײז ןייא ןופ -- ןעגנוטכיר עכעלצַאזנגעק ייווצ ןעזרעד וצ זיא טסקעט ןקידטסלָאמַאד סנָאסלענעצַאק ןיא

 ןוא ,רעטעּפש יצ רעירפ ,ללּכ ןופ גנוטכינרַאפ עכעלקריוו זיא ןדִיי ןופ טוט רעד זַא גנוגילצרעביא עפרַאש ַא

 ערעסעב ןבעלרעד ןלעוו ללּכ ַא יו ןדִיי זַא ןביולג ןקרַאטש ַא ןוא גנונעּפָאה עטטעפ ַא ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ
 .ןטַײצ

 רעטַאטש .ל .א

 טַײצרָאי ןקירעיַײה סקילַאיב וצ

 -עכעלטע רעזדנוא ןופ רָאי ןטסרעטצניפ םעד ןיא ,אקווד רָאי םעד ןיא ,טניײה אקווד ,טניײה
 רעריטרַאמ רעזדנוא ןיא עטסקידארומ ןוא עטסמַאזיורג סָאד ,ש"ת רָאי ןיא ,ןבעל ןקירעי טנזיוט
 ןקיל ַאיב ןופ טַײצרָאי םעד ןרעַײּפ רימ ןפרַאד ,דרע רעד ףיוא ָאד עטכישעג

 ַא ןַײז טײקנּפלָאהַאבמוא ןוא טײקנגָאלשרעד רעסיורג רעזדנוא ןיא זדנוא לָאז טַײצרָאי סקילַאיב
 !טסיירט

 ערעייז רכזל ןָא טכיל ןעמייה ערעייז ןיא ןדניצ ןדִיי ,גָאט-טַײצרָאי ַא ןיא טינ ךיז ןעיירפ ןדִיי ,ָאי
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 ,טעמוא ןליטש ןיא ןעקנוזרַאפ ,גָאטרעױרט ַאזַא ןיא העש ַא ןציז ןדִיי ,ענעגנַאגעגקעװַא עטנעָאנ

 עטשטנעבעג יד טנָאמרעד ןעמ ,ןעמַאזוצ טפָא גָאט ַאזַא ןיא ,טכרופרע ןיא ןוא םוטש ךיז טמוק ןעמ

 וצ עביל ןוֿפ ,םיבוט-םיׂשעמ ןופ געט ןעוועג ןענַײז יז ביוא ,ןבעל םענעגנַאגעגקעװַא םעד ןופ געט

 "!ה"בצנת .ערעדנַא רַאפ טבעלעג טָאה רע ,ןײלַא ךיז רַאפ טבעלעג טינ טָאה רע" ...ןשטנעמ

 טינ ייז ןלעוװ רימ ,ןַײז לחומ רָאי |ןט11940 םעד ,רעִירפ ןופ עטיוט עקידובּכב יד זדנוא ןלָאז

 זיא ןדִיי עטיוט .ןרעױדַאב טינ געט יד ןיא יז ןלעוו רימ ,ןעגנורעַײפ-טַײצרָאי ןייק "ןעװַארּפ"

 ,קִיור -- ןדִיי ןברַאטש סע יו ןברָאטשעג ןענַײז ,עטיוט ןיוש יד ,ייז .עקידעבעל ןדִיי רַאפ רעסעב

 ,רעדניק ערעייז וצ ... טינ סע ךיז טקידנע ןײגקעװַא רעייז טימ זַא ןַײזטסּוװַאב ןלופ ןיא ...רעכיז

 רימ ,רימ ןוא ... רעגעלעג רעייז ףיוא קיור ןברָאטשעג ןענַײז יז ... טינ סע טָאה ןדִיי רוד ןגנוי םוצ

 טינ ,ָאטינ ... סע ךיז טקידנע זדנוא טימ ,טּפשימרַאפ טלַא ןוא גנוי ,עטּּפשימרַאפפ עלַא ןענַײז

 יצ ,גיוא ןפיוא זיא רערעדעי ,עקסַאּפָא ןַא ןָא { --} ןייא ןייק ,רעטרירטסיגער-טינ ַא דִיי ןייא ןייק

 יד יצ ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא עטלדנַאװרַאפ סָאטעג יד ןיא יצ ,סָאטעג יד ןיא

 ןעמ ּוװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ,טעטשטּפױה ןוֿפ רעטנזיוט-רעקילדנעצ יד ןיא ענעבירטעגסױרַא

 גנַאגרעטנוא ןקידארומ ןופ געט ןיא טינ ןעװַארּפ רימ ,ןיינ .טנזױטרָאי ַא רעביא ןיוש טבעל

 .ןברָאטשעג ןענַײז ייז סָאװ ךעלקילג ןענַײז ןדִיי ענעברָאטשעג .ןדִיי ענעברָאטשעג רַאפ ןטַײצרָאי

 ןעמוק רימ ,טינ רעבָא ןברַאטש רימ !קילג ַא רַאפ סָאװ ,ךַא -- ןשטנעמ ןברַאטש סע יו ןברַאטש

 .ןעמוקמוא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ,עלַא טצעי ןעייטש רימ ... םוא

 הרזג ערעטיב יד ױזַא טינ ,טעברַא רעד וצ ןרעו טּפעלשעג סָאד יו ,"טעברַא" יד ױזַא טינ

 ןדעי טיורב ָאליק לטרעֿפ סָאד ױזַא טינ ,הרזג יד ,יז ןעיירשסיוא סָאד יו ,ּפָאק רעזדנוא ףיוא

 ןענַײּפ עלַא יד ױזַא טינ !סָאד ןענעכיײצַאב סָאד יװ ,זדנוא ןופ ןדעי רַאפ רעקינייו גָאט ןטייווצ

 ןייק געט יד ןדניצנָא טינ ןלעוו רימ ,ןיינ !ןענַײּפ עלַא יד ףיוא ןַײז וצ טלעטשעגסיוא סָאד יו

 עטמױצעגּפָא בלַאה ערעזדנוא ןזָאלרַאפ טינ ןלעוװ רימ ,עטיוט עטנעָאנ ערעזדנוא רַאֿפ טכיל

 .ןגיל עטיוט ערעזדנוא ּוװ ,סמלוע-תיב עקיטכיל ,עיַײרפ יד וצ ךיז ןּפַאכסױרַא ןֹוא ןסַאג עקירעיורט

 ךיז ןּפַאכ רימ .זדנוא תבוטל רָאנ ,אפוג ןקילַאיב בילוצ טינ ,טנַײה רימ ןרעיַײּפ טַײצרָאי סקילַאיב

 יד ןיא ןרעַײפ ,ןרעַײּפ רימָאל ... ךיז ןעװעטַאר רימ ,ןעלקניוו-חבזמ ןיא יװ ןָא טיײצרָאי םעד ןיא

 ןופ רעטכיד םעד ,קילַאיב "ןרָאצ ןוא רעצ" םעד ןופ טַײצרָאי םעד ערעזדנוא געט עקידארומ

 | ... טנלע ןסיורג ןוא רעצ ןפיט רעזדנוא

 ,ןטסקרַאטש םעד ןָא טפור רעטכיד עלַא ןוֿפ רעטסשידִיי רעד יו ,ןרָאצ טינ ןוא עקַאט טנלע

 רעזדנוא ןיא טנייה רעבָא ןלעוו רימ !רעדיל-ןרָאצ ןוא -רעצ יד ,ךוברעדיל ןַײז ןופ לייט ןטסקיבײא

 ןטסכעלקערש רעזדנוא ןיא ,דנַאטשוצ ןטסטלפייווצרַאפ ,ןטסקידעגָאלק רעזדנוא ןיא ,טייקנכָארבעצ

 וצ ,ןיײילַא ךיז וצ ןדנָאװעג רָאג זיא ןרָאצ רעד םגה ,ןדייר טינ ןקילַאיב ןופ ןרָאצ םענוֿפ ,רָאי-ןברוח

 ךיז טגָאלש רע ,ןפיילש ענעגייא יד וצ ,ּפָאק םענעגייא םוצ סעקַאלוק יד סעּכ רַאֿפ טבייה רע .ןדִיי

 זדנוא ףיוא סיוא זדנוא ןיא טכערב סָאװ סעּכ רעד ,ךיז ףיוא סעּכ רעד זיא סָאד !יתאטח :אטח-לע
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 ,ןקידניז רימ סָאװ ,ערעזדנוא דניזז) עטסערג יד ,ךיז ןגעק עסיזורַןג יד ,ערעזדנוא דניז יד ףיוא ,ןיילַא

 זיא סָאד ,טיונ רענעגייא רעד ןופ ןקוקקעװַא סָאד ,גנוצעשגנירג ענעגייא יד ,ךיז ןגעק דניז יד זיא

 ...ךיז ןופ ןפױלטנַא ןכעלדנעש ןרַאפ זדנוא ןיא ךורבסיוא-ןרָאצ רעד

 ...ןָאט ץכערק ַא ליטש רָאיַײה רימ ןלעוו יירשעג-ןרָאצ ןש{יןקילַאיב ַא ןיא ןכערבסיוא טָאטשנַא

 יז םגה ,ןלעטשּפָא טינ ךיז סקילַאיב רעדיל-ןרָאצ יד ףיוא רימ ןלעוװו רָאיַײה ,רָאַײה ,רעמ טינ ןוא

 םעד רָאיַײה ןענָאמרעד רימ .ןּפַאש ןַײז ןיא קורדסיוא רעטסקיטכעמ רעד רעטסקרַאטש רעד ןענַײז

 ןופ ןרעזדנוא רעצ םוצ טסַאּפעגוצ ןוא סיורג בגַא זיא סָאװ ,דיל סקילַאיב ןופ רעצ םעד ,ןײלַא רעצ

 יב | ..רָאיַײה

 ךיז ןקיווקרעד טינ ,רעדיל טכיל עכעלרעה ענַײז ַײב ןעמערַאװ טינ טנַײה ךיוא ךיז ןלעוו רימ

 תנשב .טציילפרַאפ ,טדנעלברַאפ דילטכיל ןַײז ןופ טייקלעה עלופ סָאד ,ןעגנַאזעגסקלָאפ ענַײז טימ

 ףיוא זיא ןעמ ,טכיל רעקיזָאד רעד רַאפ ןגיוא יד דיי ַא טערומשזרַאפ 1940 רָאי ןיא טסייה'ס ,ש"תה

 ...דיל ןשזיןקילַאיב ןיא טכילנוז ןלופ םעד ןופ םורח-תעש רעד ןיא ןַײז וצ הנהנ טסַײרד טינ ליפ ױזַא

 עפש רעד ןופ ןענילכרַאפ ךָאנ ךיז ןעק ןעמ ,דיל ןקיזָאד םעד ןיא ןקוקנַײרַא ארומ ַא לסיב ַא זיא'ס

 .למיה ןרעטצניפ םוצ ךוב ןקיטכיל ןופ ןגיוא יד ןבייהפיוא --ךָאנרעד ןוא ..

 ןוא טנָאמרעד טנַײה ןפרַאד ןעגנַאזעגסקלָאפ ענַײז טינ ןוא רעדילטכיל סקילַאיב טינ ,ןיינ

 ױזַא ןצעזקעװַא רעיורט רעזדנוא ןיא ךיז ןלעוו רימ !טסיירט עּפַאנק ַא ... ןרעו ןכָארטשעגרעטנוא

 שרדמ-תיב ןיא טינ ,זיא טכַאמרַאפ סָאװ לוש ןיא ןַײז אקווד טינ זומ סע ,ךעלעקנעב ףיוא קירעדינ

 ,םייה רעטרעמוארַאפ רעקיטעמוא ןַײז ןיא רערעדעי ןָאט סע ןלעװ רימ ,זיא טנערברַאפ סָאװ

 ..ןוא טנלע ןטסיוװ ןופ ןוא ןרעזדנוא רעצ ןופ רעדיל ןיא ןקוקנַײרַא ןוא ,ינק יד ףיוא רפס סקילַאיב

 !ןרעוו טסיירטעג

 ױזַא קידנציז .טמוק יז ןענַאװ ןופ ןגעוו יד ... טסיירט ןופ ןגעוו יד ,טינ יז ןענעק רימ ,ָא

 א !ןרָאװעג טכױהעגניַײרַא טסיירט ַא זדנוא ןיא זיא ,רעצ ןופ רעדיל סקילַאיב ףיוא ןגיובעגרעביא

 ,עטסטנלע יד ריא טָאה סָאד ,ןָאטעג ֿביײה ַא סע ךיז ןבָאה ךעלקנעב ענרעצליה עקירעדינ יד טינ ,ןיינ

 טָאה ריא ,עכעלרעניא ןַא ןעוועג זיא גנובייחרעד יד ,ןביוהרעד ךיז עטקידײלַאב ןטסניימ םַא יד

 !ינק ערעיַײא ףיוא --לעז רעַײא ןופ םוהּת ןיא ,ךַײא ןיא טנערב סָאװ ,ןרעַײא רעצ ןפיט םעד ןעזרעד

 סָאװ ,םעד טָא ןעזרעד טָאה ריא .ךוברעדיל ןטרעטעלבעגפיוא סקילַאיב ןיא ןעזרעד םיא טָאה ריא
 ןוא טקיטש סָאװ ,ךַײא טָארב ןוא טנערב סָאװ ,טימעג רעַײא ןיא ןייטש ַא יו ןעקנוזעג רעווש טגיל
 טניֿפעג ריא ןכלעוו רַאֿפ ,ןסיגסיוא טינ טנעק ריא ןכלעוו רעצ םעד ךַײא טרעצרַאּפ ,ךיַײא טקירד
 ריא טָאה ,םענעטלַאהַאב םעד ןרעַײא רעצ םעד -טינ געווסיוא ןייק ןוא קורדסיוא ןייק
 טזיילעגסיוא ,אׂשמ רערעווש ַא ןופ ךיז טַײרפַאב ,טמעטָאעגּפָא טָאה ריא ןוא -- ןעזרעד טכירעגמוא
 טגָאזעגסױרַא ,קורדסיוא םוצ דיל ןַײז קנַאד ַא ןעמוקעג ריא טַײז סָאד ,קילַאיב טינ ,ןיינ .ןרָאװעג
 !חוּכ סקילַאיב טימ !ריא !ריא ,טמעטָאעגּפָא ַײרפ ןוא ךיז

 רימ ןכלעוו ןופ ליפעג רעפיט ַא .סעציילּפ ףיוא סע ןבָאה יו טסַאל רעמ זיא ךיז ןיא סעּפע ןטלַאה
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 ןוא ןריויעג זדנוא ןיא טָאה סָאװ ליפעג םעד רַאפ יא זדנוא רַאפ יא רעסעב זיא ךיז ןעַײרּפַאב
 ןיא זדנוא טימ ּפָא סע טברַאטש זדנוא ןיא ןבָארגַאב קידנעַײז .טפַאשגנע ןיא ךיז טעשטרָאקעג
 .טקיבייארַאפ סע טרעוו ,קיבײא סע טבעל סױרַא זדנוא ןופ ךיז סע טסַײר ,םענייא

 ןקילַאיב קנַאד ַא .טקיבייארַאפ םיא ןוא םיא ןעמוקַאבסױרַא ,ןעזעג רעצ רעזדנוא טָאה קילַאיב
 ...ןרָאװעג רעטכַײל םיא קנַאד ַא ,זיא זדנוא ןוא ןרָאװעג טקיביײארַאפ זדנוא ןיא עטספיט סָאד זיא

 טזָאלעגרעביא טינ רעבָא זדנוא טָאה רע .קעװַא זיא רע יװ רָאי סקעז ןיוש ,קילַאיב קעװַא זיא רע

 ,עסיורג םגה ,רעלטסניק םֹּתס ,רעלטסניק רעביא זדנוא ןזָאל סע יװ ,טָארַאב סטָאג ףיוא ... ױזַא

 | --עכַײר

 ןיא ,טײקמערָא רעסיורג ַא ןיא ןפלעה טינ ךיז ןעק ןעמ עכלעוו טימ רעמיטכיַיר ָאד ןענַײז סע

 ןתמא םעד ןעניפעג טינ ןופ ,ךיז ןעוועטנורגרעד טינ ,ךיז ןענעקרעד טינ ןופ טײקמערָא רעד

 .טינ ןכַײלג ןייק ךיז וצ ןבָאה סָאװ ןדַײל עשילרעטסיוא רַאפ קורדסיוא

 יז ןטלָאװ -- ןדִיי ַײב ןַײז ןעוועג ןבָאה ןלָאז עכלעזַא ןעוו עטעג טינ ,ןָאריַײב טינ ,רעמָאה טינ

 ענעסָאלשרַאפ ערעזדנוא ןענעפע םיליהּת ןופ רעגניז יד .רעגניז-םיליהּת יד ןטיברַאפ טינ זדנוא

 ןופ ּפָארַא ךיז טדער רעוו ?רעוו .ליומ ןטכַאמרַאּפ ןיא גנוצ עטמיילעג רעזדנוא זיול ןכַאמ ,רעצרעה

 | ?ייז יצ רימ ,ןצרַאה

 ןוא שפנ רעזדנוא ןיא ןבילקעגנַײרַא ךיז ןבָאה סָאװ םיקוביד עקילייה יו ןענַײז רעגניז-םיליהּת יד

 .שיפ םענופ דייוועגניא יד ךרוד איבנה הנוי יװ ,סױרַא רצימה-ןמ ַא ןופ יו ,טרָאד ןופ ןפור
 ןופ "טייק רענעדלָאג" רעד ןיא עלעגניר עקידרעטַײװ סָאד ,גנוצעזרָאּפ יד ,ךשמה רעד --קילַאיב

 ןופ זיא סָאװ קוביד רעקילײה רעד ,רעצ ןפיט רעזדנוא ןופ רעגניז רעד ,קילַאיב .רעגניז-םיליהּת יד

 .ןיַײרַא זדנוא ןיא זיא ןוא סױרַא זדנוא

 ,טלעוו רעד רָאג רַאפ תועושי ןופ רעגָאזנָא ,עכלעזַא ךעלעבַײט ןזָאלסױרַא טניוװעג ןענַײז רימ ,ָא

 ןשיווצ ןופ ךעלרעלדָא :קילַאיב חסונ רעד) ךַאדרעטנוא ןקירעדינ רעזדנוא ןופ ,עקידנעִילֿפ ךיוה

 ,ןיינ ... ךיוה ,ךיוה זדנוא ןופ קעװַא רעבָא ןעִילּפ ייז ,סױרַא יז ןזָאל רימ (ןטלַאּפשנזדלעפ ערעזדנוא

 זדנוא ןיא זיא ןוא סױרַא זדנוא ןופ זיא קילַאיב ... זדנוא ןופ טַײװ ,קעװַא יז ןעילפ ,טַײװ

 ןופ ךיוהמעטָא ןיא ,ןצרַאה רעזדנוא ןופ טולב ןיא ךיז רע טמערַאװ קוביד רעקיליײה ַא יו ,ןיײרַא

 ...לעז רעזדנוא

 - קוביד ַא !ירתסדייּתרּת רעתמא רעד ...קוביד ַא ןוא רעקילייה ַא !קוביד רעקילייה רעד

 סָאװ עדמערפ דליוו סָאד ... ןדמערפ דליוו ןופ ,ןדמערפ ןופ ,ןכעלמייהמוא םענופ לָאבמיס רעד

 ןוא לוק רעזדנוא טימ טינ יו סױרַא טדער ,סױרַא זדנוא ןוֿפ טדער ןוא ןַײרַא זדנוא ןיא ךיז טבַײלק

 קלָאפ ןשידִיי ןופ רעדניק רימ ,ןדִיי רימ ,ָא ... טינ ךיז טסַאּפ סָאװ ,טינ ךיז טּפעלק סָאװ סעכלעזַא
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 ןעמ ,ןריט ענעּפָא ןיא יװ ןַײרַא זדנוא ןיא טמוק ןעמ ,עטקוזינעג רימ ,םיקוביד וצ טנױװעג ןענַײז

 ןבָאה רימ ,סױרַא טינ יז ןבַײרט רימ ,םורַא זדנוא ןיא יַײרפ ןוא קנַארפ טעװעדנַאמָאק ןעמ ,טעילוה

 יז ןעוו ןוא ,דָאש ַא זדנוא זיא זדנוא ןזָאלרַאפ םיקוביד ןעוו ... ייז טימ טבעלעגנַײא יו ױזַא ךיז

 ,"!ןעמָאקליוו" :ייז רימ ןגָאז --עטוג-טינ יד ,רעדיװ זדנוא וצ ןעמוק

 גירק ןיא רימ ןעעז רַאפרעד ...טעױרבעגמורַא זדנוא ןיא יז ןבָאה גירק ןרַאפ טרַאה זיב !םיקוביד

 שילַארָאמ ןוא שיזיפ ױזַא ,טסיוװ ױזַא ןוא טנלע ױזַא ,זָאלטומ ױזַא רימ ןענַײז רַאפרעד ,סיוא ױזַא

 עשידִיי ערעזדנוא ןיא טריפָארטַא ,טרעטַאמרַאפ ױזַא רימ ןענַײז רַאפרעד ,ןכָארבעצ

 ...ןָאט וצ ייוו ףיוא טרעה סע :עטסגרע סָאד !ןליפ וצ ףיוא ייז ןרעה רימ .ןענַײּפ עכעלכַײלגרַאפמוא

 ... טסקַאװ ,טסקַאװ שיילפדליוו סָאד

 רעצ רעזדנוא זיא םיליהּת ןטימ ,גונעג טינ זיא ןיײלַא םיליהּת ,זדנוא רַאפ ּפַאנק זיא םיליהּת ,ןיינ

 ,רשפא יז ,ןענעגונַאב םיליהּת רעזדנוא טימ ךיז ןענעק ,רשפא רעקלעפ יד ...טּפעשעגסױא טינ

 גונעג !גונעג :ןאּכ דע :ןָאט גָאז ַא ,טקנוּפ ַא ןלעטש לטיּפַאק ןטסקיצפופ ןוא טרעדנוה ןכָאנ ,ןענעק

 סָאד .ךשמה םעד ןפרַאד ןדִיי "רעכיורבעג" עסיורג ןענַײז ןדִיי ,לארׂשי ךמע ,רעבָא ,ךמע ,ןטעבעג
 רעד עכלעוו ,עַײנ סעקנותח ּפָא יז טימ טליּפש סע ,"ךעלציּפש" עשירפ ץלַא ּפָא יז טוט ןבעל
 ַא ,ךשמה ַא ןעמ ףרַאדַאב ... טינ רעפטנע ןייק םעד ףיוא טיג ןוא ןעזעגסױרָאּפ טינ טָאה םיליהּת
 ףיוא ,1940 ןופ ןרעזדנוא רעצ םעד ןגעוו לטיּפַאק ַא ,ךעלעטיּפַאק-םיליהּת עירעס עקידרעטיײװ
 םייוג רַאפ ... טסיירט ןייק ,רעצ ןקיזָאד םוצ ,טינ טניפעג ,ןָא טינ טקניוו "תורימז םיענ" רעד ןכלעוו
 רימ ,סיוא יז טימ ךיז טּפעש גרָאז רעייז ,רעביא ןוא רעביא ,גונעג יו רעמ תוליפּת סדוד ןענַײז
 רימ ,רעטַײװ !ןעגנַאזןעג-רעצ ענַײז רעטנוא ןדַײל ערעזדנוא ןיא ןעייג רימ ,ןקילַאיב ןיא ךיז ןקיטיינ
 ןיא ןבעל רע לָאז !ךיא ןיימ ,זדנוא ןיא !קילַאיב יחי - געוװ-רעריטרַאמ םעד רעטַײװ םיא טימ ןכַאמ
 רַאפ קורדסיוא ןטסקיסַאּפ םעד ,ןתמא םעד טניפעג ןוא סיוא טכוז סָאװ רעד ,קילַאיב זדנוא
 ,רעטכַײל זדנוא טרעוו סע ןעמעוו קנַאד ַא ןוא ,ןענַײּפ-ש"תה-תנש עכעלשטנעמרעביא ערעזדנוא
 סע ןכלעוו ןיא קלָאּפ סָאד רימ ,טסיירטעג ןרעוו רימ ןעמעוו קנַאד ַא ,המשנ רעד ףיוא רעטכַײל
 עקיטעמוא טימ ,עקַאט עקיטעמוא !םיקוביד ... םויה דע ןציז סע { } ןבילקעגנַײרַא ךיז ןבָאה
 .ןעז ,ןגיוא יד וצ טכַאמ ןעמ זַא ,ךיז ןזָאל ,ןלעטשרָאפ ךיז ןזָאל םיקוביד ןופ (רעמנינּפ ... רעמינּפ
 זדנוא ןופ טַײרש סָאװ עדמערפ ןופ רעצ רעד ,םינּפ ןופ ּפָארַא ייז טקוק סָאװ רערעייז רעצ רעד
 יד !זדנוא ייוו ... רעצ רעטבעלעג|רעביאו טינ זדנוא ךרוד ירמגל ,טכע טינ - זדנוא יבגל זיא ,סױרַא
 זדנוא טפעלּפ --ןבענרעד טלַאֿפ סָאװ יד ןוא ,טינ רימ ןליפ -זדנוא טפערט סע סָאװ לױק
 !טשרמולּכ

 טלָאװ ,תמא ןַא ףיוא טפעלּפעג קילגמוא סנדמערפ םעד זדנוא טלָאװ ... טשרמולּכ ... טשרמולּכ
 סָאװ לױק ַא לַײװ !טשרמולּכ רעבָא סע זיא ... םולש ןכַאמ טייקשילרעטסיוא רעד טימ טנעקעג ןעמ
 ,ןמיס רעטכעלש ַא סע זיא - +ּפָא טינק זדנוא ןיא ךיז סע טפור רעמָאט ,ןצרַאה ןיא ךיז טפערט
 יו !ןֿפלעה טינ קילגמוא ןַײז ןיא ןטייווצ ַא ןענעק עטױט ןוא ... טוט ןענַײז רימ זַא ןמיס ַא סע זיא
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 - ,סקניל ןוא סטכער ףיוא ךיז ןגייב ,ּפָארַא ךױ ןגייב ,טשרמולּכ ןבעל סָאװ ,עטיוט ערעזדנוא ... זדנוא

 | .. ענעלַאפעג ןבײהֿפױא ידּכ

 ,יַאדמשַא טעוועדליוו ןסיורד ןופ ןוא םיקוביד הרבח ַא טציז זדנוא ןיא קיניײװעניא :זדנוא .ייוו

 ןופ ,םיקוביד ןופ ,עטוג ןופ טלַאטשעג ןיא עטוג-טינ ןופ עטװּורּפעג רימ ,עטקינַײּפעג רימ ...ייוו

 ,קוביד רעקילײה ַא ,רעקילײה ַא ,רענייא טציז זדנוא ןיא סָאװ זדנוא רעּבָא ליווװו -- ןשינעקישנָא

 טלּפמעטש רע ןכלעוו ,ןעמָאנ ןקיטכיר םעד טניפעג רע ןכלעוו רַאפ ,רעצ רעזדנוא ןיא טקילײהעג

 --תמא ןופ ןכייצ ןטימ יונעג

 ,םיקוביד וצ ,ייז וצ ,ןבעל רעזדנוא ןופ ןשינרעטנָאלּפ יד ןיא ךיז ןבָאה רימ לַײװ ,ָאי ,ָאי

 ןופ םילאוג עקיצניװ יד ןופ ,רעזיילרעד ערעזדנוא ןופ םענייא ךיוא רימ ןענעכיײצַאב ,טניוװעגוצ

 -- קוביד ַא סלַא ,טסַײג

 ַא וצ ץַאזנגעק ןיא ַאזַא רעקילײה ַא !ןַײרַא זדנוא ןיא זיא סָאװ קילַאיב קוביד רעקילײה רעד

 רעקיליה ַא !קיליײה זיא סע סָאוװו סָאד לָאמ טּפָא רימ ןביַײרט קילגמוא םוצ !טרעקרַאפ ... ןדמערפ

 זיא סָאװ ,טזיילרעד רעכלעוו רעד ,טבייהרעד סָאװ ,טסיירט סָאװ רעד רעבָא זיא םיקוביד ןשיווצ

 .ליצמ

 רע ,1940 רָאי ןופ רעצ רעד .רעצ רעקיטצעי רעד ,רערעזדנוא זיא סקילַאיב רעצ רעד

 עיסערּפעד ןיא ךיז ןבעגרעטנוא ,ןרינגיזער טָאטשנַא ...זדנוא טרעטנומרעד ,רעבָא זדנוא טבייהרעד

 . -סָאװרַאפדַאןָא ןוא ןטסכעלשטנעממוא ,ןטסקיטשרָאדטולב ,ןטסקיטולב םעד טײקנלַאפעג ןוא

 יו רעמ טינ ,לקע ,לקע --רוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןפרזווסיוא יד וצ רימ ןליפרעד -- אנוש

 !לקע

 טינ טרעוװ ןעמ ןכלעוו ןיא םי ַא יװ זיא ,ּפָא טלגיּפש קילַאיב סָאװ ,רערעזדנוא רעצ רעד

 ,ךיז ןקיניײר ,טרָאד ךי ןשירפרעד ,םי ןקיזָאד ןופ סעילַאפ יד ןיא ךיז ןפרַאװ רימ ,ןעקנורטרעד

 -.פַאש ןוא ,ןעיוב ןוא תוחוּכ וצ ןעמוק

 רעד וצ סױטש רעטסקיטפערק רעד ןעװעג זיא יירשעג-סגנולפייווצרַאפ סקילַאיב

 ןוא טלעוו רעד רָאג ףיוא טנגוי רעטסעב רעזדנוא ןופ גנוגעװַאב-סגנובעלפיוא רעטסקיניזטסּוװַאב

 ףיוא ןוא טָאטש ןיא טעברַא רעקיטסיײג ןוא רעשיזיפ ךרוד לארׂשי-ץרא ןיא קרעװ-יובפיוא םעד וצ

 .טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ ,טײהכַײלג ןופ תודוסי ףיוא ,דנַאל

 ןעגנַאזעג-רעצ ענַײז ןופ ףליה רעד טימ ,אבהל ףיוא ןטלַאהרעד זדנוא טעװ דיל-רעצ סקילַאיב

 קידתונמחרבמוא געט יד ןרעװ רימ עכלעוו ןיא תונויסנ עטסרעוװש יד ןײטשַײב רימ ןלעװ

 .טווּורּפעג
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 5 ריפניירַא

 6 לייט רעטשרעק  "רוּכזי"

 ןבירשעג זיא לייט רעטשרע רעד .טַײצ רָאי ַא ןופ הקספה ַא טימ ןבירשעג ,ןלייט ייווצ ןיא עמעָאּפ ַא

 1940 רעבָאטקָא ןטייווצ ןוא רעבמעטּפעס ןטרעפ ןשיווצ - ש"ּת לולא ,רעשמ ךיז זיא ןעמ יו טול ,ןרָאװעג

 -- ןרָאװעג טנעיילעג עמעָאּפ יד זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא .(364 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז)

 ןוא גנוגעװַאב-"ץולחה-רורד" רעד ןופ םירבח יד רַאפ ,רעבָאטקָא ןטרעפ יצ ןטירד םעד - א"שּת הנשה שאר

 ,יקסנאינרוק :ךױא עז ;31 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :עז) טנגוי רעקידנרידוטש רעד ןופ סעּפורג רַאפ

 םעד קנַאד ַא .טנַאקַאבמוא יו טעמּכ זדנוא זיא טלַאהניא ריא ןוא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא עמעָאּפ יד .(640 'ז

 ןבילבעג ןענַײז ,ָאטעג ןיא טזָאלעגרעביא ןבָאה עמעָאּפ רעד ןופ ןעגנונעײלרָאֿפ יד סָאװ םשור ןקרַאטש

 קרַאמ :עז) ןרעטניוו לאומש ַײב ,רעכיבגָאט רעװעשרַאװ ןיא ענעבירשרַאפ ,ריא ףיוא ןפורּפָא עקינייא

 | .ןעמולבלעגניר לאונמע ַײב ןוא (64 'ז ,(1954)

 ווו ,'רוּכזיי עמעָאּפ עסיורג ןבירשעגנָא" :1940 רעבמעצעד ןט14 םעד טבַײרשרַאֿפ םולבלעגניר לאונמע

 םולבלעגניר טבַײרשרַאפ 1940 רעבמעצעד ןט31 םעד ;"ןלױּפ ןיא ןעגנובעלרעביא יד טלמַאזעגנָא טרעוו סע

 .ןביוהעג טשינ שירעלטסניק םגה ,קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמ 'רוּכזיי דיל סָאד" :טלַאהניא ןופ םיטרּפ ךיוא

 םעד ,שינעּפַאכ רעד ןגעוו טליײצרַאּפ רע ,תוחנאו {תוקנא| ,תורצ יד רַאֿפ המקנ טרעדָאֿפ רעטכיד רעד

 ןופ ,(ןּפמוז ןיא ,עקידנטעברַא עטָאלב ןיא יד ןגוז סָאװ ,סעקווַאיּפ) ןרעגַאל-טעברַא יד ,סַאג ןיא קערשטיוט

 רַאפ רעגרע לָאמ לַײט ןענעז סָאװ ,סעקינלהק יד ןופ םיעוּתעּת-םיׂשעמ יד .קירוצ טשינ טמוק ןעמ עכלעוו

 טעגרהרעד זיא סָאװ ,דניק סָאד ,םישודק ןופ תוגירה יד .גנויצרעד ןוא ןלוש ןָא רעדניק ןופ רעצ רעד .ענעי

 .(210 --209 'זז ;198 ז  ,ָאטעג ןופ םיבתּכ) .טייקנייש ןַײז בילוצ ןרָאװעג

 ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע זַא רָאלק זיא עמעָאּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןופ ןוא ןטפַאשתודע עטכַארבעג יד ןופ

 טּפַאשרעהייצַאנ רעד רעטנוא טייקכעלקריוו עַײנ ענעפַאשעג יד ןבַײרשַאב וצ ןעוועג זיא ליצ סנעמעוו קרעוו

 רַאפ ןוא ןגעוו יד ףיוא ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז סָאװ" יד רַאפ ירוּכזיי ַא :עריא תונברק יד ןענעכערסיוא ןוא

 ,םינפבמ -- ןמרקוצ :עז) ".ישידק' רענרעדָאמ ַא ...ןליױּפ ץנַאג ןיא טעגרהרעד ךעלגעט-גָאט ןרעו סָאװ יד

 ןשידִיי ןופ לּכה-ךס ןטשרע םעד טכַאמעג "רוּכזי" עמעָאּפ רעד ןיא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי .(טרָאד ,ג"י

 םעד ןופ .המחלמ-טלעוו רעטײװצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד טניז רָאי ןטשרע ןופ ףוס םַײב ,ןובשח

 קחצי ןופ רעיײגרָאפ רעשירַארעטיל רעד יװ ןרעװ טכַארטַאב עמעָאּפ עשידִיי יד ףרַאד טקנוּפדנַאטש
 טָאה רע סָאװ ,ןובשח רעשידִיי רענײמעגלַא רעטשרע רעד ,לטיו סקנּפ ןשיערבעה סנָאסלענעצַאק
 ַא ןיא ךַײרקנַארֿפ-חרזמ ןיא ,םישזערייצַאנ ןרעטנוא רָאי ןטרעפ ןופ ףוס םַײב ,1943 רעמוז טסַאפרַאפ
 .26 'מונ ,רעטַײװ עז ,עמעָאּפ רעד ןופ לייט ןטייווצ םעד ןגעוו .לעטיוו ןיא ,רעגַאל-גנורינרעטניא
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 6 ריפניירַא

 ןטירד ןשיווצ - א"שּת ירשּת ,רורד עכַאגסיוא-טנורגרעטנוא רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא דיל סָאד

 --רעטַאטש .ל :ןבירשעגרעטנוא זיא דיל סָאד .3 יז ,4 'מונ --1940 רעבמעווָאנ ןטשרע ןוא רעבָאטקָא

 ַא יו ,טצונַאב טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי סָאװ ןעמינָאדװעסּפ יד ןופ רענייא -- רעטַאטשנַאמציל ,טסייה'ס

 'מונ וצ ריפנַײרַא ןיא ,ןביוא ךיַײלגרַאפ) ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא עסערּפ-טנורגרעטנוא רעד ןופ רעטעברַאטימ

 -בתּכ רעד .המחלמ רעד ךָאנ טקורדעגרעביא לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טרעוו רוקמ רעטקורדעג רעשידִיי רעד .(4

 'מונ טרָא ןפיוא ןבירשרַאפ דיל סָאד זיא המישר סלַאטנעמולב ןיא .ןעגנַאגרעד טשינ זדנוא וצ זיא ןיילַא די

 טרָאד זיא ןוא ,תואטיגה ימחול תיב ןיא ויכרַא- .ק.י ןיא ךיז טניפעג "רורד" ןיא טסקעט רעטקורדעג רעד .6

 .811/1598 'מונ ןטימ טרירטסיגער

 רעד ןרָאװעג סַאג עקצילעמרַאק יד זיא ,עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןיא ָאטעג ַא ןעוועג זיא'ס רעדייא ךָאנ

 .טעוועשובעג ,גָאט ןצנַאג םעד ךשמב ןוא ,יַײרפ טָאה רָארעט םשל רָארעט רעשיצַאנ רעד ּוװ טרָא

 טקרעמַאב ,(1942 ילוי) שוריג ןסיורג םעד זיב ַאטעג רעװעשרַאװ ןופ עּפַאמ יד טכַארטַאב סע רעוװ

 יד ןרעדנוזּפָא (א) :סעיצקנופ ייווצ טָאה ,ָאטעג ןופ ןצענערג יד טמיטשַאב סָאװ רעױמ-ָאטעג רעד זַא - ךַײלג

 ידּכ ,ןטייווצ ןופ ָאטעג ןיא קלח ןייא רעמ סָאװ ןרילָאזיא (ב) טּפוהרעביא ןוא ,ןדִיי-טינ יד ןופ ןדִיי

 ןסַאג קָאלב ןייא ןשיווצ ,ןופצ ןוא םורד ןשיווצ .אפוג ָאטעג ןיא ןעלזדניאניוו יד ןרעמרַאפ ןוא ןריטנעמגַארפ

 ,לייט-םורד ןיא :ייווצ ץוחַא ,ןרָאװעג טרעױמרַאפ ןענַײז ,ןופצ םוצ םורד ןופ גנעגכרוד עלַא .ןטייווצ םעד ןוא

 רעד זיב סַאג ענדָאלכ טַײז ןייא ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ קירב רענרעצליה רעקיקָאטשיײװצ ַא ךרוד

 ןוא ןייא יד ,סַאג עקצילעמרַאק רעד ךרוד ,לייט-ןופצ ןיא .(ענזַאלעשז) סַאג ןזיײא רעד סיוא-גנעל ,רעטייווצ

 לעיצעּפס טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ --טַײז-םורד ריא ןוא-ןופצ ריא ןיא ןפָא ןבילבעג זיא סָאװ סַאג עקיצנייא

 רעד טימ ןוא ברעמ ןיא סַאג ןזַײא רעד טימ רעקרַאפ רעייז ַײב סַאג ָאנשעל יד ןוא עיּפילָאװָאנ יד טרעיומרַאפ

 .חרזמ ןיא סַאג דזַאיעשּפ
 ןרעױמרַאֿפ סָאד לַײװ ,הֿפוקּת-ָאטעג רעד רַאֿפ ךָאנ ,טרָא-גנוקינַײּפ ַא ןרָאװעג זיא סַאג עקצילעמרַאק יד

 1940 ַײמ ףוס ןוא ,1940 ץרעמ ןיא ןיוש ןביוהעגנָא ךיז טָאה עשרַאװ רעשידִיי רעד ןיא ןטקנוּפ-רעקרַאֿפ יד

 וצ זיב סַאג ָאנשעל רעד ןופ גנַאגכרוד ןגנע ןקיצנייא םעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ סַאג עקצילעמרַאק יד זיא

 ,ךעלגעט-גָאט ,ןדִיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ טקנוּפרעקרַאפ רעקיצנייא רעד קידנעַײז .סַאג עיּפילָאװָאנ רעד

 ןוא ןקידנּוװרַאפ ,ןגָאלשעצ וצ טכירעגמוא ידּכ טצונעגסיוא ןשטַײד יד סע ןבָאה -- ָאטעג ןופ ץרַאה ןיא

 .רעייגסופ עשידִיי ןסישעצ
 -ריעזב גנולגיּפשּפָא ןַא ,1940 רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ךשמב ןרָאװעג זיא סַאג עקצילעמרַאק יד

 ןיא טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד רעטנוא ןדִיי טרַאװרעד טָאה סָאװ לרוג ןופ ,הפוקּמ-ָאטעג רעד רַאפ ךָאנ ןיּפנַא

 :הגרדהב ,םינּפ"יּפלּכ ןוא ץוח-יּפלּכ ,ָאטעג יד ןרעױמרַאפ ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו ,עז) םוקמוא ןופ ןרָאי יד

 ךשמב תומישר ענַײז ןיא -- 164 ,144 ,131 ,128 ,122 ,108 ז 1 ,ָאטעג ןופ םיבתּכ ,םולבלעגניר לאונמע

 .(1940 רעבָאטקָא - ץרעמ םישדח יד

 עכעלגעט-גָאט ַא ,רעמ סָאװ ןרָאװעג סַאג עקצילעמרַאק רעד ףיוא החיצר יד זיא הפוקּת-ָאטעג רעד ךשמב

 עשידִיי ערעייז ףיוא ןלַאפוצנָא ידּכ ָאטעג ןרעסיוא ןופ ןעמוק לעיצעּפס ןגעלפ ןשטַײד סעּפורג .גנוניײשרעד

 ןבירשעג זיא סָאװ ךובגָאט ןַײז ןיא ,ןַאלּפַאק .א .ח ,היאר-דע רעטבױלגַאב ַא טלייצרעד םעד ןגעוו .תונברק
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 ןַײז רעטנוא סױא-גָאט ןיײא-גָאט סעידעגַארט עשידִיי טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה ןגיוא עניַײז רַאפ תעב ןרָאװעג

 ;416 --415 'ח ,ןלּפק :עז) סַאג עקצילעמרַאק רעד ףיוא הריד ןַײז ןופ טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעטצנעפ

0+- 421; 439- 440; 550), 

 סַאג יד זיא ,1942 רָאי ןופ רעמוז םעד ןופ ךשמב עקנילבערט ןייק גנולדיזסיוא רעסיורג רעד רַאפ ץרוק

 קחצי טלייצרעד םעד ןגעוו .ןשטיַײד יד רַאפ רעטנעצ-גנוטָארסױא רעשוריפב ַא ןרָאװעג עקצילעמרַאק

 רעדייא ןכָאװ רָאּפ ַא" :לעטיוו ןיא 1943 טסוגיױא ןטעביז םעד ןבירשעג המישר ַא ןיא ,ןײלַא ןָאסלענעצַאק

 ןענעגרה ןבױהעגנָא זדנוא ןעמ טָאה ...ןַאב' רעטשרע רעד טימ טױט םוצ ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענעז רימ

 גנע ךיז ןטלַאה רימ תעב ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןוא גנילצולּפ ...טָאטש ןופ ןסַאג יד ןיא סױא-גָאט ןיײא-גָאט

 רעד רעכלעוו ךרוד סַאג עקיצנייא עגנע יד זיא סָאד סָאװ ,סַאג עקצילעמרַאק רעד ןיא טסערּפעגפיונוצ

 ךיג טרָאפ טָא ןוא -- ןטייווצ םוצ ָאטעג ןיא טרָאנױװ ןייא ןופ ךרודַא זיא קלָאפ רעזדנוא ןופ ןומה רעצנַאג

 ךיז טלַײא עמ זיב ןוא ,רעייגכרוד יד ףיוא ןסיש ןוא סױרַא םיא ןופ ןקוק םיחצור ןוא ָאטיוא -טסַאל ַא ךרודַא

 ןַא טרעוו לָאמ וצ .עטקידנּוװרַאפ רעווש ,עטעגרהרעד ןענַײז סָאד .ןשטנעמ ןעצ ַא ןלַאפ ןרעױט יד וצ

 עקידלושמוא ןופ ןקַאנ ןוא ןברַאש ןיא ץעז ַא טוט רע ןוא סױרַא ןגָאװ ןופ טקערטשעגסיוא ןקעטש רענרעזיַײא

 רעװעשרַאװ םָארטש ןרַאפ רער ןלָאמש םעד טָא ,סַאג עקצילעמרַאק יד ךרודַא ןיב ךיא .רעייגכרוד עשידִיי

 -לע יד ןבירטרַאפ לָאמ עלַא זדנוא וצ טָאה ןעמ לַײװ ,ןדִיי ןָאילימ ןבלַאה טעמּכ ַא רַאפ רער עקיצנייא ןַא ,ןדִיי

 רימ זיא סַאג עקצילעמרַאק ָא יד קידנעײגכרודַא .ךעלטעטש עניילק יד ןופ ןדִיי ענעבילבעג ןבעל סנ יּפ

 ,רימ ןבעל ךרודַא זיא רע .טוה ענעיורטש ַא ּפָאק ןַײז ףיוא ןוא םינּפ ןלעדייא ןַא טימ דיי ַא ןעמוקעג ןגעקטנַא

 ךיז ןוא קירוצ ףיוא טיירדעגסיוא סינּפ ןַײמ בָאה ךיא .רימ רעטניה טרעהרעד סָאש ַא ךיא בָאה עגר ַאזַא ךָאנ

 טרעהעג ךיא בָאה ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז יז יו ...ןגעקטנַא רימ ןעמוק ...םיחצור ייווצ .געוו ןופ טרעקעגּפָא

 ןטימ רעד ...ןרָאװעג ןסָאשרעד סָאװ רָאנ זיא רעטקָאד רעשידִיי ַא :ייז ךָאנ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ יד ןופ

 רע יו םעד ךָאנ טעּפָאקעג סופ ןטימ םיא טָאה םילווּונמ ייווצ יד ןופ רענייא ?םורַא ױזַא יו .טוה םענעיורטש

 רעד טָאה עגר רעד ןיא ,קירוצ ףיוא טקוקעגמוא ךיז טרעדנּוװרַאפ טָאה רעטקָאד רעד ,ךרודַא ייז ןבעל זיא

 טעגרהרעד טָאה ערעייז ןופ רעִילפ ַא ...טעגרהרעד םיא ןוא ןגױצעגסױרַא סקיב ןַײז חצור רעקיטכערטרעדינ

 ,תמ םעד ןופ ךיוב ןפיוא סופ ַא ןבייהוצפיוא טיינעג ןדִיי יד ןופ םענייא טָאה רעִילפ רעד .סַאג ןיא דַיי ַא

 טָאה רע ...ןריפַארגָאטָאפ םיא טעװ רע זיב טַײצ עצנַאג יד ןעלכיימש ,ןעלכיימש ןוא טערַאגיצ ַא ןרעכייר

 םיא טָאה רע ,רעטעלב סרעכיַײרטש חצור םעד ןופ רענייא ןיא ןבעג וצ םיא ידכ רשפא ,טריפַארגָאטָאפ םיא

 טָאה שטנעמ רעד לַײװ ,טנַאה ןיַײז ןיא סָאװ טור ַא טימ ,גורה םעד ןבעל ןופ ןבירטרַאפ ןוא טריפַארגָאטָאפ

 ,ןבירטרַאפ םיא טָאה רע .ןכַאל וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע לַײװ ןוא ןיײגוצקעװַא טלַײאעגוצ טשינ ךיז

 רעקידנכַאמ-עגושמ ןוא רענעגושמ ַא ... םינּפ סנדִיי ןופ ןָאטעגּפָא טשינ ךיז טָאה רעטכעלעג סד רעבָא

 "רעד ףיוא עקַאט ןפָאלרַאפ ךיז טָאה שינעעשעג יד ךיוא .(163 --162 ז ,לטיו סקנפ) ".רעטכעלעג
 עקצילעמרַאק רעד ףיוא םיׂשעמ ענַײז ןוא רעִילּפ ןשטיײד ןטימ לַאפ ןטערקנָאק םעד ןגעוו .סַאג עקצילעמרַאק
 .טרָאד ריפנַײרַא רעזדנוא ןיא ןוא ,"טכַאלעג טָאה דַיי רעד" :34 'מונ ,ןענָאסלענעצַאק ייב רעטַײװ עז ,סַאג
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 ַאקצילעמרַאק

 ,זדנוא טָאטש ןטימ ןיא ןרעיומ טימ טמיוצעגמורַא טָאה ןעמ

 ;טכַאמרַאפ ןעמעלַא זדנוא ,גנוי ןוא טלַא זדנוא טָאה ןעמ

 ,ןטָאש ַא םעל ןטָאש ַא ,םוא סַאג ןיא סענעטָאש ןעייג רימ

 .טכַאנ רָאנ ,ָאטינ גָאט ןייק זיא ַאקצילעמרַאק ףיוא

 ,עירעטרַא ןַא זיא'ס ,סַאג ןייק טינ זיא סַאג ַאקצילעמרַאק יד

 --סייווש ןַײז טלַאק ןוא טרָאד טולב םערַאװ שידִיי טניר'ס

 הירב ַא ַײז וד ,ךיג יז ךרודַא ףיול ןוא ץנוק ַא זַײװ וד

 !סייוו ייג ... שעל יד זיב יקּפילָאװָאנ ןופ טעשעג ריד סָאװ סייוו ןוא

 --לָאמש ןוא גנע ךָאד זיא יז ,יוא ,ַאקצילעמרַאק יד

 ;ריא ךרודַא טפיול ןעמ ,טינ ןעמ טייג ַאקצילעמרַאק ףיוא

 :לָאמ ַא טימ ריד ךרוטש ַא רעװ טיג ףַאלעג ןיא ןטימ ןיא

 .עכרוטש ַא רימ ןבעגעג דיי ַא טָאה סָאד ..."ןיײרַא ףיוה ןיא"

 --טסוּפ ַאקצילעמרַאק יד ... טלופרַאפ ,לופ ןרעוו ןפיוה יד

 .ןפָאלעצ ךיז ןענַײז עלַא טינ - טסוּפ טינ טסוּפ

 טסּוװעג טינ ס'נבָאה רימ --ןענַײז סעקסַאּפָא טימ סקעז

 .ןפָאלשעגנַײא קינדָאכ עקצילעמרַאק ףיוא גָאט ןטימ ןיא

 רעטַאטש .ל
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 7 ריפניירַא

 (א) :םיקרּפ ייווצ טלַאהטנַא ;ןרוטַארעטיל עדייב ערעזדנוא ןיא רעקיסַאלק םעד ןגעוו לקיטרַא רעשיטירק ַא =
 טשינ זיא ,רעלעטימ רעד ןַײז טלָאזעג טָאה סָאװ ,קרּפ רעטירד ַא ."קסנַאצבַאק" (ב) ,"עביל ןוא טייקיבייא"

 ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא ןוא ,טרָא ןיא לגנַאמ רעביא םיקרּפ ייווצ ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טקורדעג

 םוצ טקורדעגרעביא ָאד ןרעוו םיקרּפ ייווצ ענעבילבעגרעביא יד .(372 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז)

 טקורדעג ןעוועג יז ןענַײז עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןיא .המחלמ רעד ךָאנ ,לַאניגירָא ןשידִיי ןיא לָאמ ןטשרע

 ,4 'מונ , -- 1940 רעבמעווָאנ ןטשרע ןוא רעבָאטקָא ןטירד ןשיווצ -- א"שת ירשת ; ,רורד ןשידרערעטנוא ןיא

 ןבירשעגרעטנוא זיא לקיטרַא רעד .15 'מונ טרָא ןפיוא ןבירשרַאּפ -- -- המישר סלַאטנעמולב ןיא .22 -17 'זז

 ַא ןעמ טָאה םיא ;ןעמָאנ"טרּפ רעטייווצ סנָאסלענעצַאק קחצי .זיא לאיחי .ןָאזדיװַאד לאיחי :ןעמָאנ ןטימ

 .ןָאזדיװַאד לאיחי קחצי 'ר בר רעצילערַאק םעד ;דצ סעמַאמ ןַײז ןֹופ ןדייז ןכָאנ ןבעגעג ןעמָאנ

 ןריפניַײא ןרַאפ סָאװ הֿפוקּת רעד ןופ טנַאקַאב זדנוא זיא עכלעוו ,גנוֿפַאש עטצעל סנָאסלענעצַאק זיא סָאד

 .עשרַאװ ןיא ָאטעג םעד

 ןרַאפ עשרַאװ רעטריּפוקָא רעד ןיא 1940 רָאי םעד ןופ ךשמב ןבירשעג ,ןטפירש סנָאסלענעצַאק קחצי

 ױזַא טָאה הפוקּת רענעי ןופ ןפַאש ןַײז ."רורד" ןשידרערעטנוא ןיא טקורדעג ןעוועג עלַא טעּמּכ ןענַײז ,ָאטעג

 ענעדיישרַאפ טול זַא טכַא ןיא ןעמענ רימ ביוא ,סרענעייל לָאצ עסיורג וויטַאלער ַא ,הכלהל ,טַאהעג םורַא

 -- 17 ךרע ןַא ןופ ןרָאװעג טנעיילעגרעביא סעיצַאקילבוּפ עשידרערעטנוא יד ןופ רעמונ רעדעי זיא ןצַאשּפָא

 :עז) טרעדנוה רָאּפ ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא סעבַאגסױא עטסטײרּפשרַאפ יד ןוֿפ שזַאריט רעד ןוא ןשטנעמ 0

 ןפַאשעג םורַא ױזַא ךיז טָאה עסערּפ רעלַאגעל-טינ רעד ןופ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד .(בל יז ,(1980) שימרק

 רעבָאטקָא -- טסוגיוא םישדח יד תעב רקיע רעד ,םוקילבוּפ ןַײז ןוא טעָאּפ ןשיווצ טקַאטנָאק רעקידעבעל ַא

 רעטַײװ ןלעוו רימ יו ,1941 רָאי םעד ןופ ךשמב רעטעּפש ךיוא רעבָא ,ָאטעג ןופ ןריפנַײא םעד ברע ,0

 הי .ןעז

 ,ןפַאש סעשטיוָאמַארבַא בקעי םולש ןגעוו סױרַא טגָאז ןָאסלענעצַאק סָאװ ןעגנוניימ עקיטכיוו יד ץוחַא

 ןוא קיטעָאּפ רענעגייא ןַײז ןופ שינעטנעקרעד ַא רַאפ רוקמ רעקיטכיוו ַא יו רעטרעוו ענַײז זדנוא ןעניד

 ןעק יז .ןעגנופַאש-רעגַאל ןוא -ָאטעג ענַײז ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןימאמיינַא ןשירַארעטיל

 ןוא רוטַארעטיל ןופ קיטַאמעלבָארּפ רעד וצ הכושּת סנָאסלענעצַאק ןופ ףליה רעד טימ רוציקב ןרימוזער ןעמ

 סעשטיוװָאמַארבַא ןופ ץַאשּפָא ןַײז ןופ רעטנעצ ןיא קעװַא טלעטש .ק.י עכלעוו ,תורודל טייקיביײלברַאפ ריא

 ןדעי ןיא סָאװ דוסי רעשיטרַאטַאק רעד טנָאטַאב רעייז טרעוו קיטעָאּפ ס'ק .י ןיא .השורי רעשירַארעטיל

 סרעּפַאש ןופ רקיעב ןוא ,ךיוא רָאנ רענעייל ןפיוא העּפשה ןַײז ןיא רָאנ טשינ .קרעוו ןשירַארעטיל

 רעד ןופ ךיז ןעַײרּפַאב ַא ןופ דוסי ןפיוא לכ םדוק קרעוו ןַײז טמערופ רעכלעוו ,ןײלַא טקנוּפדנַאטש

 רעד ןיא גנַאג סעשטיװָאמַארבַא ּפָא שוריפב טסיוטש רע .גנובעלרעביא רעקיטסַײג רעקידנקירדַאב

 טשינ םרָאפ עשירַארעטיל יד טנָאטַאב סָאװ ,גנַאג רעשיסַאלק ַא ןעמונעג טנורג ןיא זיא סָאװ ,רוטַארעטיל

 .גנובעלרעביא עקידנגילרעטנוא ריא יו ,רערעמ וליפַא לָאמ טּפָא ןוא רעקיניײװו

 רימ ןענרעל גנומערופ רעשירַארעטיל רעשיטרַאטַאק ןוא רעשיטסיציסַאלק ןשיווצ דוגינ ןפרַאש םעד ןופ

 לקיטרַא ןַײז ןיא .קיטקַארּפ ןוא גנולעטש עשירַארעטיל עקיניזטסּוװַאב ענעגייא סנָאסלענעצַאק קחצי סױרַא

 סיוא קרעװ-רוטַארעטיל ןביַײרש ןשיווצ סָאװ ץַאזנגעק םעד סױרַא .ק .י טבייה ןשטיװָאמַארבַא יש ןגעוו
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 סָאװ ,טייקכעלקריוו ַא וצ עיצקַאער רעד ןופ ןעמעלבָארּפ -גנומערופ יד וצ טייקנבעגעגרעביא רעשירעלטסניק

 רעכעלטפירש רעטקעריד ַא ןופ דוסי ןפיוא קרעװ-רוטַארעטיל ןפַאש ןשיווצ ןוא ,אצמנב טשינ גנַאל ןיוש זיא

 .טציא םעד ןיא ןוא ָאד םעד ןיא טלצרָאװרַאפ ןשינעגנע עלַאיצנעטסיזקע עקיטסַײג ךוּתמ עיצקַאער

 ןיא .ק .י טלפייווצ ,ריא וצ עיצקַאער יד ןוא טעטילַאער ןשיווצ ,טַײצ ןיא גנודניברַאפ ַא ןופ רשקה םעד ןיא

 ןתמא םעד ,געוו ןטייווצ ןיא אקווד טעז ןוא געוו ןשירַארעטיל סעשטיװָאמַארבַא י"ש ןופ טרעוו ןקיבײא םעד

 .גנוקיבייארַאפ רעשירַארעטיל רַאפ טכיזסיוא

 ךיז טניפעג ,"רורד" ןיא טסקעט רעטקורדעג רעד .ןעגנַאגרעד טשינ זדנוא וצ זיא די-בתּכ רעלַאניגירָא רעד

 .1611/1036 'מונ ןטימ טרירטסיגער תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-.ק .י ןיא

 גָאטסטרובעג ןטפניפ טרעדנוה םוצ
 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ

 עביל ןוא טייקיבייא .א

 זיא םועליבוי ןקירָאי קיצעביז ןוא ףניפ ןַײז וצ .ןברַאטש טלָאװעג טשינ רעייז ךיז טָאה ןעלעדנעמ

 קידנבייהפיוא ,םיא טָאה רעטנעָאנ ַא ,רעצעמע זַא ןוא ,קיצכַא יד רעביא ןעוועג טלַא ,ךעלטנגייא רע-

 םיא ףיוא ,טשרמולּכ וצ ףיוא טינ ,"עדייז" רעד זיא ,ןרָאי סונבר-השמ ןשטנּוװעג ,ןַײװ זָאלג ַא

 -- .רעמיצ ןטַײװ ַא ןיא ןפָאלטנַא .ןזיועגסױרַא שוריפב םענַײז סעּכ םעד טָאה רע ,זגורב ןרָאװעג

 ליוו ךיא ...רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה וצ רימ טלעש ןוא שטנעמ ַא טמענ :הׂשעמ ַא טרעה"

 "!רערעמ

 יד ךיוא רָאנ ,רימ רָאנ טינ ןוא ,טנעדיצניא םעד ןופ ףױלרַאפ םעד ,םיא קידנרעה ןעלכיימש רימ

 ןַא טכַאמ עדייז רעד זַא ,ןעניימ יז .ןָאטעג לכיימש ַא יאדוװַא ןבָאה ,טנױװעגַײב סע ןבָאה סָאװ

 ,חקיּפ רעתמא רעד ,רע ןרָאװ ... טסנרע טינ רעבָא סע טניימ רע ,טסנרע סע טכַאמ רע ... לעטשנָא

 - זַא ןוא ... רעטעּפש לסיב ַא יצ רעַירפ יצ ,ןכַאמטימ סע זומ ןעמ ... זומ ןעמ זַא ,ָאי ךָאד טסייוו

 ...הצילמ ַא ,אמזוג לקיטש ַא זיא רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זַא ,ןענעקייל רימ ןלָאז סָאװ

 ןיא החמׂש רעד ףיוא ,טרָאד ערעייז ןוא ,טצעי ןעלכיימש ערעזדנוא ןענַײז רעבָא ןתמא רעד ןיא

 !תועט ַא ,סעדָא

 ןיא טַײצ ַא ףיוא ךיז טרַאּפשרַאפ ,קעװַא זיא רע ... רערעמ תמא ןַא טימ ליוו עדייז רעד !רערעמ

 ירערעמ ליוו רע :ךיז טנשקעעגנַײא ,רדח ןטצעל

 ןליוו ,קירוצ רעמ טינ טמוק ןעמ ןענַאװ ןופ ןיהַא רעיײגקעוװַא ןוֿפ ,זדנוא ןופ ךס ַא !רערעמ

 ױזַא רָאלק ךיז טמעש ןעמ ,סױרַא טינ טלוב רעבָא סע טזַײװ ןעמ ,ןברַאטש טינ לי ןעמ ,רערעמ

 טינ סע ןגָאז רימ ,ערענעדײשַאב רימ ... עיצרָאּפ רעניילק רעד ףיוא תונעט ןבָאה { סע ןגָאזסיױװרַא

 ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא עלעדנעמ ... רעטערקסיד ןענַײז רימ ,טינ ךיז ןגָאלקַאב רימ ,שוריֿפב

 ןרעזייב עכט ַא טַאהעג טָאה רע .רובידה-ךוּתיח ןַײז טימ ,ףרַאש סױרַא סע טדער רע ,רעקידוועמעש
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 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה וצ ןברַאטש --ןעשעג ןעק םיא סָאװ הלווע רעד ףיוא רע טָאה ,ךיז

 :ןעִירשעג רע טלָאװ ,ןעװעדלַאװעג וצ רוטַאנ ַא טַאהעג טלָאװ רע ןעוו ... רעזייב ַא טימ טריגַאער

 !רעמ ... ןבעל ליוו ךיא ,דלַאװעג

 ןיא ןצרַאה ןיא ףיט ... םענַײז שטנּוװ םענעטלַאהַאב םעד סױרַא טינ ךיוא טגָאז עלעדנעמ רָאנ

 !קיביײא -- ןבעל ךיז רע טשטניוו ,םענַײז

 טָא ,קיבײא ןבעל ליוו ךיא ....ּפַאנק ךיוא זיא - רעמ ךָאנ ןוא רעמ ,גונעג טינ ךיוא זיא -- רעמ

 !סָאד

 ...טייקיבייא יד ליוו עלעדנעמ

 רעד טָא ,ןײלַא רעבָא רע ... יז טָאה רע זַא ןבױלג רעזעל עיַײרט ענַײז ןופ ,זדנוא ןופ ךס ַא

 סעּפע ... טייקיבייא ָא רעד טגנַאלַאבנָא סָאװ דחּפ ַא טלַאּפַאב םיא ,קַיורמוא זיא עלעדנעמ רעסיורג

 ...ריא טימ רעכיז ןצנַאג ןיא טינ רע זיא

 ,םועליבוי ןטנָאמרעד ןכָאנ רָאי עכעלטע זַא טלייצרעד ןעלעדנעמ ןגעוו תונורכז עניַײז ןיא קילַאיב

 זיר ַא זַא -- ,ןכָארבעגניײא קידנעטשלופ ךיז טָאה זיר רעד יוװ םעד ךָאנ ,ןַײז קנַארק ןגנַאל ַא ךָאנ

 :ךָאנ רע טמולח ןגעווטסעדנופ -- ,רעקירעיורט ךָאנ ,רעכעלגעלק ךָאנ רע זיא ןַײא ךיז זטכערב

 ...ינ סָאד ןופ ןביײהנָא

 .יינ סָאד ןופ ןבייהנָא ליוו ןוא רעקיצנַײנ רעּפַאנק ַא

 ןַײז ןיא יא ןוא ןבעל ןַײז ןיא יא ןזַײװַאב רעדנּוװ ןקידארומ ןוא ןכעלרעה םעד ןעק רע ,ָא

 !יינ סָאד ןופ ןבײהנָא - ןפַאש

 טמענ ןוא ,טסנוק ןַײז טימ ,ןביַײרש ןפוא ןַײז טימ ּפָא רע טכערב ןרָאי עלעטימ עכיוה יד ןיא ןיוש

 םעד ןוא רעטקַארַאכ םעד ,םענַײז ליטס םעד טַײב ,ַײנ סָאד ןופ ןָא טבייה רע ,ןגעוו עַײנ ףיוא ךיז

 ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ,ןעגנולעג םיא זיא טַײב רעד .ןעמענַאב ןשירַארעטיל ןַײז ןופ טרַא ןצנַאג

 --זיא רע ןביוהרעד יו ,ןַײז טינ לָאז רעדנּוװ רעד סיורג יװ רָאנ .ןעשעג סע זיא רעדנּוװ ַא ,טַײב

 ןוא שטנעמ ַא סע טמענ יו ,רוטַאנ עקרַאטש ַא ,קרַאטש זיא עלעדנעמ ...זדנוא רע טקערשרעד

 זיא רעבָא רעדנּוװ רעד ?טעברַא רעקיטסַײג רָאי קיצפופ-קיצרעפ ענַײז ןופ קחמ ַא טכַאמ

 טינ שיזיפ טלָאװ רעקיצנַײנ בורק רעד ןעוו !ךַא ...ןעשעג טינ רעבָא סע לָאז סָאװ רַאפ ...ןעשעג

 . ...לָאמ ןטירד ַא ,לָאמ ַא ךָאנ ןעמוקעג גנולדנַאװמוא עסיורג יד רשפא טלַאװ - ןרָאװעג ןכָארבעג

 רעטשרע רעד ןופ סָאװ סעּפע ,הלילח ריא טרילרַאפ ,טינ ריא טביולג רעמָאט לַײװ !טביולג !טביולג

 .רענַײז גנולדנַאװמוא

 יד ...תוקפס ןיא ןלַאפעגנַײרַא זַײװנטַײצ ,סיוא טזַײװ סע יװ ,זיא ,ןײלַא עלעדנעמ ,רעבָא רע

 ...סָאװ סעּפע טלעפ ,ךָאנ טלעפ רעבָא טייקיבייא ֹוצ ...ןיַײפ ,ןַײּפ ,עקַאט גנולדנַאװמוא

 רע טָאה טייקיבייא ךָאנ טקנעבעג ,טליפעג לָאמ עלַא טינ טייקיבייא ןַײז טָאה רע ביוא !טייקיבייא
 רעטּפַאהטּפַארק ץלַא ,ץענערג רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע רעטנענ סָאװ ,רעטלע סָאװ ןוא ,קידנעטש
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 ןיא ,שיטבַײרש ןסיורג ןַײז ,חבזמ-סטייקיבייא םעד ןופ ןעלקניוו יד ןָא טרעמַאלקעג ךיז רע טָאה

 | | .סעדָא

 ןַײז ַײב ,ןטלַא ןשיטעטסעיַאמ םעד ןעזעג טינ טָאה ןוא סעדָא ןיא ןעוועג טינ זיא סע רעו

 רשפא טָאה רע ...קידנטעברַא ךעלדימרעדמוא ,קידנטעברַא ןוא לַאז ןסיורג ןיא ,ףיט ,שיטביַײרש

 יד ןיא טנערבעג ,טרַאעג ,"טעּפורעג" ,טדערעג ןושל ןַײז ףיוא ,םיא טָאה סע לַײװ טעברַאעג טינ

 !טייקיבייא רעד רַאפ טעברַאעג טָאה רע ,ןיינ ...תומצע

 :ןעקנעדעג סע ףרַאד טכח ַאזַא סָאװ ללּכ םעד ןסעגרַאפ הׂשעמ-תעב טָאה טכח רעסיורג רעד ,רע

 ןסנַאש טָאה ,טלעוו רעקיטּכיל רעד ףיוא סע ןעגנערב רימ זַא ,זדנוא "טעּפור" סע סָאװ סָאד אקווד

 ,ענַײז טעברַא יד ...רקיע זזַאו ןזָאלרעד טינ ,ריא ךָאנ געיעג ןיא רעבָא טָאה רע .קיביײא ןבַײלב וצ

 ןעיירּפַאב ןייק ןעוועג טינ זיא ,ןעוועג זיא יז ךעלנייוועגרעסיוא יוװ ,ךעלצונ יו ,וויסנעטניא יו

 טינ ךיז טָאה רע ,טזיורבעג םיא ןיא טָאה סָאװ םעד ןופ ,ןטסנײממַא "טעּפור" סָאװ םעד ןופ ךיז

 ןוא עטלַא טימ טרעדורעג ,טרעדורעג ןוא לפיש ַא ןיא טצעזעגנַײרַא ךיז טָאה רע ,"טעטסַאלטנע"

 | ...רעסַאװ-סטייקיביײא םוצ טנעה עקרַאטש

 ןגָארטעגרעביא ,טצעזרעביא טָאה רע ,סעַײנ ןפַאשעג סָאװ ּפַאנק רע טָאה געוו ןקיזָאד ןפיוא

 טָאה סָאװ סע זיא רענַײז ליטס רעַײנ רעד ...שִיערבעה ןרַאברעדנּוװ ַא ןיא קרעו עשידִיי ענַײז

 ...ןבירשעג טינ שִיערבעה ַאזַא ףיוא ךָאנ טָאה ןעמ ,טײקמַאזקעמפיוא סנעמעלַא רעזדנוא ןגיוצעג

 | !רעטשרע רעד

 יז ,קרעוו עַײנ סעלעדנעמ ןעוועג טינ רעבָא ןענַײז סָאד ... הילע |ןַא) ןעמוקַאב ןבָאה קרעו יד

 םיא ןיא לָאמ ַא ןבָאה סָאװ קרעוו רעבָא ... רעקידנרעק ,רעכַײר ,רעצנַאג ןרָאװעג ןענַײז

 ןייא ןשיווצ טָאה רע סָאװ קרעוו עלעניגירָא יד ןיא וליפַא .ןובשח ןטלַא םוצ ןרעהעג יז !טזיורבעג

 יז ןכַאמ ,טייקמוקלופ ןוא טייקכעלרעדנּוװ רעייז ַײב ,ןֿפַאשעג רערעדנַא רעד ןוא גנוצעזרעביא

 טרינימָאד ענַײז םיבותּכ עַײנ יד ןיא ןוא ... טעברַאַאב םיא ןופ ןרָאװעג ןטלָאװ ייז יו קורדנַײא םעד

 ליטס רעד זיב ,ליטס םעד טשרעהַאב גנַאל ױזַא טָאה עלעדנעמ .ץלַא רעביא ליטס רעדנצנעלג רעד

 ןיא ןקילַאיב טימ טריסַאּפ ךיוא טָאה סָאד .ןעלעדנעמ ,רעטסַײמ םעד טשרעהַאב ףוסל טָאה

 | .עזָארּפ סקילַאיב

 טוט ןצרַאה סעלעדנעמ ןיא סָאװ טסייוו רעװ ?עלעדנעמ םעד ןגעוו טכַארט סָאװ ,רעבָא עלעדנעמ

 ךיז טזָאל סע ... סױרַא טינ ךיז רע טגָאז טסנוק ןַײז ןופ רעיוד-סטייקיבייא םעד עגונב ... ךיז

 טַײרש יז :עמַאמ ענעי יו סע רע טכַאמ יצ ... ןבעל םוצ יירשעג ןַײז טימ ןכיילגרַאפ שיגָאלַאנַא

 ןַײמ :רע טניימ ןעניימ ןוא !ןבעל ליוו ךיא :טַײרש רע ... רונש יד טניימ ןוא רעטכָאט רעד ףיוא

 טינ זיא רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה יו רעמ ןלעו סָאד ,קרעװ ןיַײמ ןופ ןביײלברעביא סָאד !קרעװ

 טניימ רע ... ךיוא ןבעל סָאד !ןיינ רעבָא !טייקיבייא ןפַאש ןַײז רַאפ ליוו רע ,טנַאװרָאפ ַא יו רעמ

 !ךיוא עקַאט ןבעל סָאד ,ןדייב ייז

 ,ןפַאש ןיַײז יו ןטײקכעלרוטנַאװַא ןוא ןטײקנבעגַאב ןיא ךָאנ רעכַײר ,ךַײר זיא ןבעל סעלעדנעמ
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 ןשִיוליע רעלוּפַאק םעד ןופ ןבעל סָאד סיוועג סע זיא רעזעירעטסימ ,רעכַײר טינ ביוא

 ןרעסעב ַא ןופ תוליצא רעצנַאג רעד טימ ,רעלעדייא ןַא ,רענרעל רעסיורג ַא .קישטנַאמנגנוי

 עינַאּפמָאק ַא טימ טדניוושרַאפ ןוא ןבעל ןקיזָאד םעד טימ רעביא גנילצולּפ רע טסַײר ,ןַאמ-הבישי

 וצ לטעטש ןופ ייז טימ טרעדנַאװ ,סעקילַאק עטסיוו טימ ,עמָאל טימ ,עדנילב טימ ,טײל-עמצרָא

 טינ ןקעד קרעוו ענייז טינ ,רע טינ ,דוס ַא םויה דע זיא רעלטעב יד טימ גנַאגקעװַא ָא רעד ... לטעטש

 !הדיחל יהתו איה הדיח ... "רעמורק רעד עקשיפ" ןַײז וליפַא טינ ,שינ{ע}מייהעג סָאד ףיוא

 ןרָאי יד ...ןילָאװ ןיא ןרָאי עגנַאל ףיוא ןפרָאװרַאפ טרעוו !ייז טימ ךיוא ּפָא רעבָא טכערב רע

 רעד ... סעדָא ךָאנרעד ,ריא-םורַא רעד ןוא לוש-רעניבַאר רערימָאטישז יד ,רימָאטישז ןיא ןענַײז !

 ץלַא ,גרובסרעטעּפ ןיא ןוז ןטדמשעג ןַײז יַײב טסַאג וצ טפָא --עלעדנעמ ... ןוז ןַײז ןופ לַאּפּפָא

 ... ןָאט וצ טינ זדנוא טימ טָאה סעלעדנעמ ןבעל סָאד ,ןיינ .ערָאלק רָאג טינ ... ןכַאז עטרעהעג בלַאה

 לייט רערעקיצנַאלג רעד ,עבטמ רעלופטרעוו רעד ןופ טַײז עטייווצ יד ,ןפ ַאש ןַײז טרעהעג זדנוא

 .. ןטײרּפשרַאפ ,יז ןענרעל ,ןטיה עשעלעדנעמ סָאד ,קרעו סָאד רימָאל ,טנַאילירב םעד ןופ

 ָאד רעכיב יד ןיא ןעלעדנעמ ַײב ןענַײז סע ,רשפא ?טייקיבייא רעד רַאפ ןטיהרַאפ יז רימ ןלעוו

 רעטלַאק ַא ,רעלטסניק רעסיורג ַא זיא רע ,רעױד ןופ ןטייקכעלרעה ,טינ ןקלעוורַאפ סָאװ ןטייקנייש

 ,רעלעפ ַא סע זיא לָאמ עלַא טינ .

 ןַײז טימ ,טסנוק ןַײז טימ רעמ רעדנּױװ יד יז טכַאמ רע ,רעלטסניק רעטלַאק ַא זיא רע

 ַא יו ןייר ןוא טכע ,טלַאק ייז ןענַײז רעבירעד ,ץרַאה ןטימ רעקינייװ ןוא ּפָאק טימ ,טפַאשרעטסַײמ

 ןוא ליטס זיא'ס ,עריטַאס זיא'ס ,רָאמוה סמכילע-םולש טינ זיא'ס .טלַאק ןוא לַאװק
 ךיז ןפרַאד רעלטסניק עלַא טינ .טכַאמעגסיוא טינ טלָאװ .קיניײװ --עביל ... טײקנטלַאהעגסױא |

 .טסולג ץרַאה ןַײד סָאװ ףַאש .ןפַאש ןַײד ןיא קידתמא ןוא יַירפ ַײז !עביל ןיא ןרעלקרעד זדנוא
 ,רצוא ןַײז ןיא ןעמעננַײרַא סע טעװ רע ,סיורג גונעג ,טינ ערה-ןיע ןייק זיא לוביק-תיב רעזדנוא
 .עביל טימ רָאנ טינ טלעוו סטָאג ףיוא ךיז טזיַײּפש ןעמ ,ןעיידרַאפ ןוא סע ןסעפיוא -

 ןיא ךיז טקיטיונ } קרעוו ענַײז ןופ בור םעד ןיא סעלעדנעמ קיטַאמעט יד סָאװ רעבָא קילגמוא םוצ
 ...עביל עקשטיּפַאק ַא

 ןלָאז יז ןעוו ,טײקשירעלָאמ רעכיוה ןופ קרעוו יד ,ןפַאש סעלעדנעמ ןופ ךוּת רעד ,קיטַאמעט יד
 ןיא זדנוא טמערַאװעג רָאנ טינ יז טלָאװ ,עביל טימ טמעטָאעג ןטלָאװ יז ןעוו ,ןַײז טכױהַאב
 ןעקנָאשעג ,ןבעגעג םיא ןוקיּת ןתמא םעד ,קרעו סָאד טצנַאגרעד טלָאװ יז ,טייקנריורפעג רעזדנוא
 .ןעגנַאגעגסוא זיא רעלטסניק רעסיורג רעד רעכלעוו ךָאנ ,טייקיבייא םיא

 קסנַאצבַאק .ב
 זַא םירמּוא-שי רעקיטכיר ַא ָאד זיא סע ןוא ןעלעדנעמ ,ןרָאװעג םיא טלָאװ רָאי ףניפ טרעדנוה

 ייב םינש האמ ..."ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ" :עלעדנעמ טגָאז יו ,רָאנ !רָאי ןעצ טרעדנוה עּפַאנק
 .טכַארטַאב ןיא טינ םיא יבגל ןעמוק רָאי טרעדנוה ... דחא םויּכ זיא ,ןעלעדנעמ
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 !ןרעטלע ןוא ןרעטלע זדנוא ַײב ךיז רע לָאז יַאוװלה !יַאוולה

 בָאה ךיא ,טכירעג טינ ךיז בָאה ךיא ,ןיילַא ךיז ןופ טּפַאכעגסױרַא רימ ַײב ךיז טָאה יַאװלה רעד

 ?קפס ַא רימ ַײב ןעד זיא ?יַאוולה :טסייה סָאװ ... ןקָאטש עלַײװ ַא ןבילבעג ןוא טגָאזעגסױרַא םיא

 ,ןעשעג טעװ סע זַא רעכיז ןצנַאג ןיא טינ ןיב ךיא רעכלעוו ןיא ךַאז ַא רימ שטניוו ךיא ,טסייה'ס

 "ונובר םַײב ןקעו ... ןַײז ללּפתמ ףרַאד ןעמ ןכלעוו ףיוא ןינע ַא זיא'ס ... הליפּת ַא סע טסייה זיא'ס

 םגה ,זדנוא רַאפ רקיע רעד ,זדנוא רַאפ ןוא רעלטסניק ןסיורג תמא ,ןסיורג ןרַאפ םימחר םלוע-לש

 ןיא ןבעל ַײנ ַא ,ןעקנוזרַאפ טצעי זדנוא טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא ךשוח ןפיט ןופ סױרַא טכַײל זדנוא

 טייוו ,קלָאפ ןטקינַײּפעג ןשידִיי ןרַאפ געט ערעסעב ןופ גָאזנָא ןַא .טלעוו רעד רָאג ןוא לארׂשי-ץרא

 ןיא קילגמוא ןַא ןַײז סע טעװ -- ךָאד ןוא ...ןטּפַאשגנע ערעזדנוא ןופ טפול רעטמסרַאֿפ רעד ןיא

 ןענעז רימ ...קסנַאצבַאק רעזדנוא טסייה'ס ,קסנַאצבַאק סעלעדנעמ ןסעגרַאפ רימ ןעוו קילג רעזדנוא

 טינ םענייק טָאה קסנַאצבַאק .ןעמעש וצ סָאװ טימ ךיז ָאטינ ,קסנַאצבַאק ןופ ,רעקסנַאצבַאק עלַא

 טינ ,טכַאמעגכָאנ טינ םענייק ...ןבעל קיטרַאנגײא ריא טריפעג טָאה קסנַאצבַאק ,טעבנגַאב

 ןבעל םערָא ןַא ,שידִיי ,טײקשידִיי ןיא טבעלעגסיוא קסנַאצבַאק ןיא ךיז ןבָאה ןדִיי ,טמירקעגכָאנ

 רעד ,רע ןוא ,ןעמעש וצ סָאװ טימ ךיז ָאטינ ,דנַאש ןייק טינ זיא ןַײז םערָא ,סנגייא ןַא רעבָא ,עקַאט

 :טסייה'ס !ןבעל עקיבייא סָאד קסנַאצבַאק רעד ,ןעקנָאשרַאֿפ ריא טָאה ,עלעדנעמ ,רעטסיַײמ

 רעד !ןבעל ןשידִיי ןיא ּפַאטע ןַא ,ּפַאטע ןַא זיא קסנַאצבַאק לַײװ !ןשטנּוװעג זיא סע ...יַאוולה

 ןיא ןלַאװק עטסרעטיב יד ַײב ,ןינע רעסיורג ַא זיא געוו-סטייקיבייא ןשידִיי ןיא "...ועסיו ,ונחיו"

 םעד ןיא יוװ רעמ ,ןיַיּפ ןיא טרָאד ךיז ןרעטַײל ןוא רעמ ןלעטשּפָא לָאמ ַא ךיז ןעמ ףרַאד רבדמ

 טקיטלַאטשעג רע ,ףיוא רעמ טרָאד טקעד רע ,טעברַא רעמ ָאד טרָאד זיא ךעלעדנעמ יד רַאֿפ ,סיזַאָא

 קטנַאצבַאק !הכלה עטלקיוורַאפ ַא ,ךַאז עטריצילּפמָאק ַא !רבד-םש ַא זיא קסנַאצבַאק ...רעמ טרָאד

 ןשוג זיא קסנַאצבַאק ,לארׂשי-ץרא עקילָאמַא סָאד יו רעמ ןוא ,םירצמ ןיא סָאװ ןשוג יו רעמ זיא

 זיא קסנַאצבַאק ןופ ...ייז ןדייב ןופ שימעג ַא ,ןדייב ןופ אצוי-לעוּפ ַא ,ןעמַאזוצ לארׂשי-ץרא ןוא

 ןשידִיי ןלופ ןטימ ,םינּפ-תרדה ןתמא ןטימ רעד ,דִיי רעטסעב רעד סױרַא טסקַאװ ,ןסקַאװעגסױרַא

 ַא ןוא ןעבורַו ַא טימ שרדמ-תיב ַא טָאה קסנַאצבַאק ,ןיינ ,ןיינ ָא ?םערָא ױזַא קסנַאצבַאק זיא !!ןזעווַו

 טימ טּפָארּפעגנָא -- ןימלע-תיב רעד יא ,שרדמ-תיב רעד יא ,ייז עדייב ןוא ,ןשידִיי ַא ןימלע-תיב/

 זַא ... ּפָא ןעמעלַא ייז טלָאמ רע ּוװ ,קרעו סעלעדעמ :ץזייע !ענייש ,עקַאט ענייש .ןדִיי ענייש

 טכַאמ רע !ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ געמ ןעלעדנעמ ףיוא ,ןייש יז ןענַײז -- ןדִיי ענייש טלָאמ עלעדנעמ

 רע ,ןענעז ייז יו טָא ,רעקסנַאצבַאק יד ,זדנוא יז טיג רע ... טינ תוקזחמ ןייק ןדִיי ענעגייא טימ

 .טינ יז טרענעשרַאפ

 ךיוא עקַאט סעסקַאט-ילעב טימ ,תולגע-ילעב טימ ,רענרעל טימ טּפָארּפעגנָא זיא קסנַאצבַאק

 םינהּכ טימ שדקמה-תיב ןופ ףיוה ןיא יו טַײל-עמערָא ךס ַא טימ ,טַײל-עמערָא טימ --הז דגנכ ןוא

 ?שידִיי סָאד טרָאד טכָאק סע ,טײל-עמערָא ןופ קסנַאצבַאק ןיא טרָאד טלמיוו סע ...םייוול ןוא

 המשכ אֹל ,קסנַאצבַאק קרַאטש ױזַא טינ רָאג זיא קסנַאצבַאק ,ַא ...טרַאסנבעל רעשידִיי רעד ,ןבעל
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 קסנַאצבַאק !ףיוא טרעה סָאװ סָאד טרעוו ןסעגרַאפ ,ןרעוו ןסעגרַאפ טינ ףרַאד קסנַאצבַאק ...איה ןכ

 -ץרא ןַא ןיא טלדנַאורַאפ ךיז טָאה יז ,טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה קסנַאצבַאק ,טרעהעגפיוא טינ טָאה
 רעשידִיי רעסיורג רעד ןופ ךיוה ןטימ עלַא ,ןעגנוגעווַאב-סטיײהַײרֿפ עשידִיי ןיא ,תדבועה לארׂשי

 .טבעוועגסיוא טינ קסנַאצבַאק ןיא טָאה סָאװ טײהנעגנַאגרַאפ

 - קסנַאצבַאק ןופ רעלָאמ רעסיורג רעד עלעדנעמ

 ןעמַאזוצ ,הלּכ שה רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ טינ טלָאװ רעלטסניק רענעביוהעג רעד ןעוו ,ךַא

 רעקידטסלָאמַאד ,רעשיטסירעירַאק ,רעקיסעמלטימ רעד טימ ,טייקיסעמלטימ רעד טימ

 ןשידִיי םעד ףיוא רעדעפ רעד טימ ןוא ןייצ יד טימ טצירקעג רעקינייוו רע טלָאװ -- ,ץנעגילעטניא

 יא ךיז יא רע טלָאװ קסנַאצבַאק וצ טײקיצרַאה ,טײקמערַאװ עלעסיב ןייא ,טײקמערָא ןוא ךשוח

 ןוא לארׂשי קלָאפ ןקידניז םעד םיאיבנ יד ןבָאה סע {טקיביײארנַאפ יו ,טקיביײארַאפ קסנַאצבַאק

 ...ךיז ךיוא ייז טימ

 טַאהעג טָאה יז ,עטסטבַאגַאב יד ,עטסגילק יד ךיוא טּפַאכרַאפ טָאה יז ,טּפַאכרַאפ טָאה הלּכשה יד

 ַא ,הּפילק רענייש ַא טימ לּפע-טַאנַארג ַא ,ןומיר ַא ןעוועג זיא'ס ,ןכעלרעסיוא ןַא ךיוא ץייר ַא

 רעזדנוא ןופ ךס ַא טּפעלשרַאפ טָאה "םימשה-תב" עקיזָאד יד ...ןֿפרַאװּוצקעװַא טינ ץכעלָאש

 טרָאד ןבילבעג ,ןצנַאג ןיא טינ ביוא ןענַײז יז ּוװ ,דרע רעד ןופ ןגעוו עשִיוג ףיוא טנגוי רעטסעב

 ,זדנוא טימ ,ךעבענ ,ןענַײז ךס ַא .ןרױלרַאפ רימ ןוא ןענּוװעג סָאװ ּפַאנק ןבָאה ענעי ...בלַאה
 וצ רעכעלנע זיא ...עביל עטיינעג ...טיינעג ,ןחרּכ-לעב יוװ ױזַא ,ןבילברַאפ ,זדנוא ןשיווצ ,טסייה'ס
 ,ייז טכוזעג ,ןרעלעפ ןזיוועגנָא ,טפָארטשעג ,רסומ זדנוא טגָאזעג ןבָאה יז ...עביל וצ יו האנש
 .תולעמ יד ןעזעג טינ ןוא ...טרעטשינעג

 ַא ןופ תולעמ .תולעמ יד ןענַײז רעבָא רקיע רעד ,ןרעלעפ עסיורג ןוא ,ןעוועג ןענַײז ןרעלעפ
 ןשטנעמ טינ ןרָאט ךָאנ וצרעד ...תונורסח יד יו רעפיט םיא ןיא יז ןציז ,ייז טָאה רע ביוא ,קלָאפ
 םיא ןֿפָארטש ,קלָאפ רעייז וצ עביל רעסיורג טימ ןדָאלַאב טינ ןענַײז סָאװ ,ביל גונעג טינ ןבָאה סָאװ
 דניק ןַײז טעװ עטַאט ַא ,ןָאט ּפַאלק ַא וליפַא ,ץלַא געמ עטַאט ַא ...ןרעלעפ עניײז םיא ןזַײוװנָא ןוא
 ,םיא סע טביולרעד --טּפַאזעגכרוד זיא רע רעכלעוו טימ ,םיא וצ ענַײז עביל יד ,ןָאט טינ הלווע ןייק
 .טינ סע רָאט --סיורג יו ןַײז רע געמ --רעלטסניק ַא .בוח םעד ףױרַא םיא ףיוא טגיײל

 !ןֿפורַאב טינ םעד וצ וטסיב עביל רעקירעהעג רעד ןָא !טינ ןפָארטש רָאנ - --לָאמ ,ביײרש ,ףַאש
 סעמַאזניימעג קיניײװ טָאה ,עתמא וליפַא ,תונורסח עשידִיי יד ףיוא ןייצ יד טימ ןצירק סעלעדנעמ

 טנעָאנ ןקידניז םוצ זיא רע לַײװ ,טפָארטשעג טָאה איבנ רעד .חיכומ ןקילָאמַא םענופ ןפָארטש ןטימ
 ןלָאמּפױא ןוא םיא ןופ ןכירטש ענעטלַאהַאב ןּפַאכפױא ןוא םיא ןטכַארטַאב וצ ידּכ טינ ,ןעגנַאגעגוצ
 ,ןליפ רעקרַאטש ןוא ןעז וצ ףיוא טרעה ןעמ ּוװ טרָאד ,טנעָאנ ,טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ זיא איבנ רעד ,ייז
 טולב ןיא ,טרָאד ךיז טצעזַאב ,ןבילקעגנַײרַא יז ןיא ךיז טָאה רע ,טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ זיא איבנ רעד
 ...ַא טרָאד טכַאמעג ןוא ...שיפ ןופ דייוועגניא יד ןיא הנוי יו דייוועגניא ערעייז ןיא ,ןרעייז ןיא
 יד יו טרימָארגָאּפ טינ קידארומ ױזַא זדנוא ןבָאה לארׂשי-יררוצ יד ןופ רענייא ןייק .םָארגָאּפ
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 | | .טנוזעג ּוצ ןעוועג זדנוא זיא סע - --ןוא םיאיבני

 זדנוא ןופ ,טײקכַאווש רענעגייא- ןַײז ןיא| ,ךיז טָאה רע לַײװ ,רַאֿפרעד 'אקווד ;ליּכשמ רעד

 ןקיטכערַאב טלָאוװעֶנ ןַײוטסװַאב ןַײז רעטנוא טעמּכ ;,,"טייקינירטּפָא" ןַײז רע טָאה ,טרעטַײװרעד

 | - - . ..ןרעלעפ ערעזדנוא טימ

 ןרעטַײװרעד ןרַאפ גנוקיטכערַאב ענעגייא יד רָאנ ,הנווּכ יד ןעוועג זיא ןרעטעברַאפ טינ ,ןיינ ָא

 רעד ןיא םידמושמ ַײב .ליּפעג- סטייקיטרעוורעדנימ ןימ ַא זיא'ס .קסנַאצבַאק ...ןופ ךיז

 -תלילע זיב ,תעגושמ זיב ,האנש רעסואימ זיב ,האנש זיב עגנַאגרעד ליפעג-סטייקיטרעוורעדנימ

 : : יי א יי .- צ:ןעדַאמעװקרָאט זיב ,םד

 ןופ ןֿפרּוװסױא יד ןענָאמרעד :שדוקה-לוליח'ַא ַא זיאיס ,טיִנ סע רָאט ךיא ,ןופרעיז רעמ טינ דער ךיא

 ןגעוו ,רעלטסניק עטסנביוהעג - ,עטסערג ערעזדנוא ( ןוֿפ! .םענייא נו ןביײרש ןּוא רוטַאנ רעד

 | י - יי יי .ןעלעדנעמ

 םיא טָאה ערה-רצי םעד ד ןוֿפ רעטילּפש ַא ,הלפׂשה רעד ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכעג רעבָא זיא רע

 .ןָאטעג טינ הבוט ןייק ! ,זדנוא טינ םיא טינ ,טָאה ןוא ןפָארטעג

 ,ןָאטעג טינ הבוט {ןייק) םיא טָאה ;ה ןעלעדנעמ ןיא טּפַאכעגנַײרַא ךיז טָאה סָאװ ליּכׂשמ רעד ,ןיינ ָא

 רעלטסניק םעד טָאה רע ,טייקיבייא רעד וצ געוו םעד טלעטשרַאֿפ עקשטיּפַאק ַא םיא טָאה רע

 יו םיא טָאה רע ..תונטק טימ ,"יהּפ-יהש" טימ ,"ךכב-המ-לש- םירבד" טימ ןעמונרַאפ

 ...ןיײש עקיטכיל יד טלעטשרַאֿפ ןסענעגָאיד ןודקומ רעדנַאסקעלַא !

 .גנונעפע יד ,לסעפ ןיא קרַאטש ,ךעבענ ,ןגיל רימ ...עטסגרע סָאד טינ ךָאנ זיא לסעפ ןיא ןגיל

 ַא גינעק ַא ,דימלּת ַא סעלעטָאטסירַא ןַײז סע געמ ...טלעטשרַאפ ןרעוו טינ רָאט ןוז רעד וצ רעבָא

 ...טַײז ַא ןיא ןטערטּפָא םיא ןעמ טסייה --ליּכׂשמ
 -סטרובעג ןטפניפ טרעדנוה ןַײז וצ ןגָאז טינ םיא ןגעוו סע לָאז ןעמ ,עלעדנעמ טיורג וצ זיא רע

 וצ זיא יז ןעוו -- ןקילײה ַא ןופ ּפָאק םעד םורַא טלקיװרַאפ ןעמ רעכלעוו טימ עלָאערױא יד ...גָאט

 טשוטרַאפ ,ןטָאש ןיא םיא טלעטש יז ,םינּפ סקידצ םענופ טייקיטכיל יד קעװַא יז טמענ ,קיטכיל

 .רעקיטכיוו ךס ַא זיא סע סָאװ ,טייקכעלרעניא ןַײז ןופ טלעווק סָאװ טכיל סָאד

 יד ,תונואג ןַײז ןופ ןגעוו יד ךרוד ןואג םוצ ןעמוקוצ טייקכעלגעמ ןייק טינ לָאמ ךס ַא ןבָאה רימ

 ןּפַאטנָא טינ יז ןעק ןעמ ,ערַאבכיײרגרעדמוא ןטייקיטכיל ןיא ךיז ןרילרַאּפ טסנוק ןופ ןגעוו עכיוה

 ןוא טשרוד ןסיורג רעזדנוא ןיא ,ןָא ךיז רימ ןּפַאכ ,םדָא-ינב ןושלב ךיז סע ןרעלקרעד ןוא יונעג ױזַא

 רע עכלעוו ,ןטײקכַאװש עכעלשטנעמ ענַײז ןיא ,רעלטסניק םעד ,םיא ןשרָאּפרעד ,גנַאלרַאֿפ

 םענופ "ןטײקכַאוװש" ָא יד טשטנעבעג ןַײז יז ןלָאז ...עכעלברעטש ,עלַא רימ יו "טגילרעטנוא"

 יד וצ ,וצ רימ ןעמוק יז קנַאד ַא .םיא וצ געוו םעד זדנוא ןזַײװ ,יַײרפ ןכַאמ ייז .רעלטסניק ןסיורג

 רעד ןופ ןרעיוט יד ןיא ןַײרַא טינ זדנוא ןריֿפ סהניר-הליד-ףסוי יד בוא ןוא ...ענַײז ןתמא עסיורג

 ...ןטַײװ ןופ טכיל סָאד ןעעזרעד ,ןעעזרעד רימ ןוא ייז וצ רעבָא זדנוא ןרעטנענרעד ייז -- טייקיבייא

 ןָאזדיװַאד לאיחי | | !ןעעזרעד רימ
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 .8 ריפניירַא

 םעד טסקעט ןיא עז) ,ןעגנוטערטפיוא-ך"נּת יד וצ ריֿפנַײרַא רעשיטעָאּפ רעטמַארגעג רעטשרע רעד

 :זיא 'זי-בתּכ ןפיוא עטַאד ענעבעגעגנָא יד .די-בתּכ ןוֿפ טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טרעוו ,(גנַאֿפנָא

 םעד - ןרָאװעג ןסָאלשדַאפ זיא ָאטעג יד יו םעד ךָאנ געט ףלע טסייה'ס ,4 א"שת ןושח ה"כ 2? 2600

 .'א 2 ימֹונ טִיָא יזיייווצ ןֿפױא המישר סלַאטנעמולב ןיא טירטסיגער זיא דיל סָאד .1940 רעבמעווָאנ ןט5

 דָאטעג רעַַײנ ּרעד ןופ קורדנַײא ןקידארומ םעד סױרַא טלוב רָאג ןעמ טליפ תורוש-רעדיל יד ןופ
 | .ענױזַא ךָאנ ,סיוא טזיַײוו סע וו ,ןעוועג ןעניַײז סע .טימעג ןפיוא סולפנַײא ןרעווש ריא ןוא טייקכעלקריוו

 םוצ - 159 יז ,רעטַײװ עז) גנולעטשרָאפ-ך"נּת יצ גנוזעלרָאֿפ-ך"נּת רעדעי ןוֿפ בייהנָא םַײב ,ןריֿפנַײרַא
 -ך"נּת יד זופ גנַאפנָא םַײב המדקה עשיטעָאּפ עטסקידללוּכ ןוא עטשרע יד רעבָא זיא יד .(ח"מ לטיּפַאק

 :עניילק טיירגעגוצ טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי .שיטַאמַארד רקיע דעד ןעוועג זיא רעטקַארַאכ רעייז .ןטירטּפיוא

 ךרוד ,םוקילבוּפ ןטיירב ַא רַאֿפ ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענַײז עכלעוו ,סעמעט עשיכ"נּת ףיוא ןעגנולעטשרָאֿפ

 םירבח יד .ָאטעג ןיא טריפעגנָא ריא טימ ןוא טעדנירגעג טָאה .ק .י סָאװ עידוטס רעשיטַאמַארד רעשידִיי רעד

 רעד ןגעוו) גניגעװַאב-"רורד" רעד ןופ םירבח -- ךעלדיימ ןוא ךעלגנַיי עגנוי יד ןעוועג ןענַײז עידוטס רעד ןופ

 | .(41 -- 40 'זז ןביוא .,המדקה רענײמעגלַא רעזדנוא ןיא עז עידוטס רעשיטַאמַארד

 ןַא יו ,רעטַײװ ָאד ןעגנערב רימ סָאװ טסקעט םעד טרימַאלקעד ןעמ טָאה גנולעטשרָאֿפ רעטשרע רעד תעב

 ,ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןעגנולעטשרָאפ יד .סעמעט עשיכ"נּת ףיוא ןטירטפיוא עשיטַאמַארד יד וצ ריפנַַײרַא

 ענומָאק רעד ןופ ןינב םעד ןיא ןוא (201 יז ,ך"שת ,קע :עז) 14 ָאנשעל ףיוא ךיק רעד ןיא ,ערעדנַא ןשיווצ

 לָאצ רעסיורג רָאג ַא ןופ ןרָאװעג טכוזַאב ןענַײז ןעגנולעטשרָאפ ענױזַא .34 ענלעיזד ףיוא "רורד" ןופ

 .(17 ז, (ןמלופ) ןבר - פ"עבת ;467 -- 466 ,463 'זז ןיקטבול :עז) גלָאּפרעד טַאהעג ןבָאה ןוא רעיושוצ

 טרירטסיגער טרָאד זיא ןוא ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק ,י ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעלַאניגירָא רעד

 | .1031//811 'מונ ןטימ

 . ןצנַאג ןרַאפ םַאר רעד ןופ לייט-רקיע ןַא ,לייט ַא רָאנ ןעוועג זיא רעטַײװ ןקורד רימ סָאװ דיל סָאד

 לייט רעטייווצ ַא ןעוועג ךיוא זיא סע .טנוװָא-ך"נּת ןטשרע ןפיוא ןטירטפיוא עשיטַאמַארד יד ןופ סַארגָארּפ

 זדנוא וצ זיא'ס ןכלעוו ןופ ,טנװָא-ך"נּת ןופ םויס רעשיטעָאּפ רעלעיצעּפס רעד זיא סָאד ,םַאר רעד רַאפ

 .(9 'מונ ,רעטַײװ עז) טסקעט רעטקידעשעצ בלַאה ַא ןעגנַאגרעד

 םעד ןשיווצ סָאװ העּפשה עקיטייזנגעק יד טנָאטַאב ,ָאד ןקורד רימ סָאװ טסקעט רענעביוהעג שיטעָאּפ רעד

 "רפסה-םע" ןופ ףירגַאב םעד שרפמ .ק.י זיא ,ך"נּת םוצ ןעמיה טעד ןיא .םירפסה-רפס םעד ןוא רפסה-םע

 רבע רעַײא/דניק רעַײא ןוא רערעַײא עטַאט רעד זיא רע/ --ך"נּת רעד" :טגָאז רע ,ןפוא ןלעניגירָא ןַא ףיוא

 רעד ןיא טקעטש סָאװ ןיז םעד ןופ םענַאב רעד .(147 'ז ,רעטַײװ :עז) "רע זיא עריַײא טפנוקוצ יד ןוא

 ןטלּפָאט ַא ןופ רעטרעוו עטריטיצ ןביוא יד ןיא טרילומרָאפ טרעוו ,ך"נּת טסייה סָאװ גנונַײשרעד-רוטלוק

 -ןגייא סקלָאפ ןופ טכורפ עקיטסַײג יד זיא ך"נּת רעד סָאװ טקַאפ ןטימ טַײז ַײב טַײז :טקנוּפדנַאטש

 טכורפ עקיטסייג יד קלָאּפ סָאד זיא רַאפרעד .רעריובעג ןַײז ,לּכ"םדוק ,םירפסה-רפס רעד זיא ,ןַײזטסּוװַאב
 .ך"נּת ןופ

 רעתמא רעד זיא ך"נּת רעד לפיוו ףיוא ןענָאטַאב וצ ידּכ טפַאשרעטָאפ סכ"נּת םעד םידקמ זיא .ק .י

 רעד ןופ העּפשה עקידלַאװג יד סױרַא ָאד טבייה .ק .י זַא ןענָאטַאב וצ זיא קיטכיוו ןוא .קלָאפ ןופ רעמערופ

143 



 יד סױרַא טלַאװק ןענַאד ןוֿפ .עטרעקרַאֿפ סָאד טשינ ןוא ,טייקכעלקריו רעד ףיוא רוטַארעטיל-ך"נּת
 הרצ-תע ןַא ןיא ןדנעוו וצ ךיז -- ך"נּת ןגעוו דיל ס'ק .י ןיא דיי ןטקירדרעטנוא םוצ ףור רעד ןוא שינעפרעדַאב
 ןוא ,טרעוו םענעגייא םעד ןקילברעד ,ןענעקרעד וצ ןײלַא ךיז ידּכ ,טכַאמעג דיי ַא םיא ןופ טָאה סָאװ ךוב םוצ
 .טסיירטעג ןרעוו םורַא ױזַא

 טנוװָא-ך"נּת ַא וצ גנונעפע

 !ך"נּת

 -- ך"נּת ןופ טנוװָא רעטשרע רעד

 !עטַאד יד טקנעדעג

 ,עטַאמ ,עדימ ןעמוקעג טנעז ריא

 -- ןצרַאה ןיא ייוו ַא טימ ןוא גיוא ןיא רערט ַא טימ

 ...ןפױלטנַא ייז ןופ טינ ,םינּפה ,ןעק ןעמ

 !ןצרַאמש יד ,ךיײא טימ ,טימ ןעמוק --טמוק ריא ןיהּוװ

 .,ער'ַײט רעטסעווש ,רעדירב ,ענַײמ עטנעָאנ ,טנַײה

 ,ןפיוקרַאפ ייז ריא טעװ טנַײה

 --ךז"נּת}) ןופ טנװָא םעד ףיוא טנַײה

 !ך"נּת

 !גנוטסעפ עטלַא רעזדנוא זיא'ס

 !עטסערג יד ןוא עטסקרַאטש יד ןעגנוטסעפ עלַא ןשיווצ

 :טנעקרעד ןוא ךיז וצ טרעה ,וצ ךיז טקוק

 ,ך"נּת םעד

 !גנוטסעפ יד
 --ךַאד ריא זיא למיה רעד

 ,טנעוו יד -- טלעוו ןקע ריפ יד

 --דֹוסי ריא זיא דרע יד

 ,ןרַאה ריא ,טינ םיא טעז ןעמ שטָאכ ןוא

 --ןריא רעשרעה םעד

 ערַאּפש רעדעי ןיא ,טרָאד לקניוו ןדעי ןיא

 -- ןריּפשרעד ןוא ןליפרעד ריא טעו

 !טָאג
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 !ך"נּת

 !ך"נּת ןופ טנוװָא רעטשרע רעד

 רעטסעווש ריא עטנלע טמוק ,עטנלע רעדירב טמוק

 ןטלַאהַאב העש ַא ךיז ןלעװ רימ

 ןטלַא ,ןטלַא םעד ןיא

 ,גנוטסעפ ןיא ,סָאלש רעזדנוא -

 - ך"נת םעד ןיא

 ,ךַארּפש ןַײז - ץילב רעד ףרַאש ןוא קרַאטש רענוד רעד

 ...עטרַאה ןזדלעפ -- ענַײז ןעיירשעג עטרעווילגרַאפ -- גרעב יד

 ,גנַאזעג ןַײז ןטניו ןופ שיורעג רעד

 ,קנַאדעגטּפױה ןַײז עקיטכיל יד ,ןוז יד ןוא

 ,ויטָאמטייל ןַײז

 עטרַאצ ןַײז דיל ןַײז --לעה הנבל יד

 ,ןעמַארג יד --ענעדלָאג ןרעטש יד זןואו

 -- ףיט ןוא לופ ןוא טיירב ענַײז ןעיידיא יד

 !ןעמי עלַא ענַײז

 !ך"נּת רעד

 ,ךַארּפש עכלעוו ןיא סנייא ץלַא

 - שיערבעה יצ ,שידִיי יצ

 .שיעדיא רערעזדנוא זיא'ר ,ןעמונעג ךוּת ןיא רערעזדנוא זיא'ר

 - טזַײרגרַאפ יצ םוקלופ זיא ך"נּת רעד יצ

 !טסַײג רעד ,סױרַא םיא ןופ טדער רעזדנוא

 --טוג יצ טכעלש זיא רע יצ

 - טולב רעזדנוא ןוא םיא ןיא ךרַאמ רעזדנוא זיא'ס

 | !ך"נּת

 ?ך"נת סנױזַא זיא סָאװ

 סָאלש רעכעלרעדנּוװ ַא ,דרע'רד ףיוא רעשידרערעביא ןַא

 ,דנע ןַא ןָא סָאװ טייקיטכיל ַא

 סָאמ ַא ןָא ןדַײל
 ...ךס ַא ,ךס ַא ןַײּפ ןוא

 ,טנעקרעד ןוא ןדִיי טמוק ,עטנלע ,טמוק
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 --ןַײּפ יד עכעלשטנעמ יד ,טכיל סָאד ,עקיבייא סָאד

 :סיוא ,ןטלַאהעגנַײא שטָאכ ,ךיז וצ טפור ןוא

 !ןיַײמ !עניַײמ !ענַײמ

 --סיורג ןדַײל יד ןוא טייקיטכיל עסיורג .יד

 !ןיײמ ,ענַײמ ,ענַײמ

 !ןיײש יד ןוא גָאטיײװ רעד

 !ך"נּת

 ,ך"נּת ןופ טנוװָא ןַא ףיוא ןעמוקעג {טנעוז ריא

 ,ענעגָארטעצ

 ,ענעגָאלשרעד

 --רעטימעג ערעטצניפ טימ

 ...רעטיב ,רעטיב ךַײא זיא סע

 !טוג סע טסײװ רע

 - טסייוו רע ,ך"נּת רעד סע טסייוו רע

 ,םיא ןיא ט'ייוו סָאװ טסַײג רעַײא ךָאד זיא סע

 ,טולב רעַײא ןופ טולב סָאד םיא ןיא טזיורב סע

 - םיטש רעַײא זיא טרָאד טרענוד סָאװ םיטש יד

 !טסיירטעג טַײז

 ,עטרעטיברַאֿפ טמוק ,טמוק

 ענעריולרַאפ ,עטעשזדנָאלברַאפ

 ,טלעוו רעד ןופ ןגעוו עלַא ףיוא

 ,עטרעטיצרַאפ טמוק ,טמוק

 ,טלעק ןופ ענעריורפרַאפ

 ,ערעיײא ןלַאװק יד טימ טמוק

 ,ערעַײט טמוק

 --לַאװק רעַײא וצ וצ טמוק

 ,ןַײװ יו ןרעסַאװ עניַײז וצ

 !ך"נּת םעד וצ

 ,ךַאװ קידנעטש זיא רע - ןשיי אלו םוני אל

 ,ץלַא ןופ טןסײווו ןוא וצ ךיז טרעה רע ,טעז רע
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 ,ןַײרַא ןיהַא ערעַײא עלַא יד ןגָאטיײוו יד טפרַאװ

 ,לַאג יד ערעייא ענירג יד ןיהַא סיוא טיַײּפש

 !סיז רערעמ רע טרעוו םירוסי ערעַײא ןופ

 זיא סע יו

 ץלַאז ןופ סיז ןרָאװעג לַאװק רער'טיב סעשילא

 - ןטָאשעג םיא ןיא טָאה עשילא סָאװ

 -- טמוק

 !ןטָאש רעַײא ןופ טכיל ַא ך"נּת םעד ףיוא טלַאפ סע

 - ך"נּת רעד

 דניק רעַײא ןוא רערעַײא עטַאט רעד זיא רע

 רע זיא עד'ַײא טפנוקוצ יד ןוא רבע רעיא

 !טניוו ןטימ איבנ ןופ טרָאװ'ס זיא קעװַא טינ ןיינ

 ךָאנ ןעמוטשרַאפ טינ ןוא

 !רעה זיב יו רערעַײא סוינעג רעד םיא ןיא טעװ

 | --ך"נּת רעד

 !ןבעל קיבייא ןופ ןוא עקיבא ןדייל ןופ ךוב סָאד

 !ןדייל יד ערעַײא ןוא ןבעל סָאד זיא רעַײא

 --טגָאמרַאפ רע סָאװ ץלַא

 !ןבעגעג ס'מיא טָאה ריא

 !ןדיירפ יד ןוא ןדייל יד

 ,טגָאטעג םיא ןיא טָאה ריא

 !טקיטכענעג םיא ןיא ךיוא ןוא

 ,ערעיײא םירוסי עכעלדנעטשרַאפמוא יד

 { -} ךַאמש ןוא עטקיטכערַאבמוא יד דנַאש יד ןוא

 --ך"נּת עלעטיּפַאק ַא טימ ךיז ןטפעהַאב יז ןעוו

 !טקיטכערַאב ןוא ךעלדנעטשרַאפ ייז ןרעוו

 ערעַײט ןדִיי טמוק

 --ערעַײא עשירפ יד עטלַא יד טימ ןעמַאזװצ טסיג

 ,ןרערט יד

 ,גָאלק יד ערעַײא עיַײנ יד

 -- גָאט ןטצעל ןופ ןיײּפ יד
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 !ןרעװ ןענורעגסיוא טינ ך"נּת ןיא ןלעוו יז

 !קיבײא ןביַײלב יז

 ןדייל ַא עטקיביײארַאפ ַא ןואְנ

 {!} דיירפ זיא

 -ןַײּפ ַא עטקיביײארַאפ ַא

 !ןייש זיא

 טרעוו ןוא טמוק ,ןדִיי ריא עקיבײלגמוא טמוק

 !קיבײלג ָאד ןרעַײא ַײב ,ך"נּת םַײב

 --דרע רעד ףיוא ןטייקיבייא ןפַאש סָאװ יד :טביילג
 !קיבײא ָאד דרע רעד ףיוא ןענעז

 אשראוו

0 :)2 
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 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טנוו ָא-ך"נת רעטשרע רעד



 9 ריפניירַא

 = טנוװָא-ך"נּת ַא וצ םויס רעטמַארגעג ַא כ

 זיולב ןענַײז ןבילבעג .ןעגנַאגרעד טשינ סַארגָארּפ רעצנַאג ןייק זדנוא וצ זיא ָאטעג ןיא ןטנוװָא-ך"נּת יד ןופ

 ַא ןָא תורוש-רעדיל רָאּפ יד .ןטנעמגַארפ זיולב -- יז ןופ לייט ַא ,ןטסקעט עקיגייא ןוא תועידי ערַאטנעמגַארּפ

 ,טנוװָא-ך"נּת ןטשרע ןופ םַארגָארּפ םוצ טשינ תועמשמ ןרעהעג ,לָאמ ןטשרע םוצ ָאד ןקורד רימ סָאװ ,לּפעק

 ןרענעלק ךס ַא ןַא ,רעדנַא ןַא ןופ לטַײז רעדנוזַאב ַא ףיוא ןבירשעג זיא טסקעט רעד .ןקידרעטעּפש ַא וצ רָאנ

 סלַאטנעמולב ןיא ."טנווָא-ך"נּת ַא וצ גנונעפע ןַא" ןופ די-בתּכ ןופ ךעלטַײז יד טימ ךיײלגרַאפ ןיא -- טַאמרָאפ

 רעד ןיא ,'ב 2 'מונ ,טרָא ןטייווצ ןפיוא ,טנוװָא-ך"נת ןטשרע ןופ לייט ַא יו טרירטסיגער םויס רעד זיא המישר

 ַא יו ןבעגעגנָא טרעוו טרָאד -- ןכירשרַאֿפ שרעדנַא רעבָא טרעוו 364 יז ,ט"כשת ,םינורחא טיבתכ ןופ המישר

 .41940 רעבמעצעד ? א"שּת ולסּכ :עטַאד רעדנַא ןַא הרעשה
 ןוא ,ןקידרעטעּפש ַא ,טנוװָא-ך"נּת רעדנַא ןַא וצ אקווד טרעהעג םויס רעטמַארגעג רעד זַא ךעלגעמ זיא סע

 זיא סָאװ ,טַאמרָאפ רערעדנוזַאב רעד ַײס .טנװָא-ך"נּת ןטשרע ןרַאפ םַאר רעד ןופ לײטײטשַאב ןייק טשינ זיא

 ,רעטַײװ עז) והיעשי רפס ןיא ח"מ קרּפ ןופ גנוזעלרָאֿפ רעד רַאפ חמדקה רעטמַארגעג רעד וצ רָאנ ךעלנע רָאג

 טנָאמרעד טרעוו םויס ןטמַארגעג םעד ןיא סָאװ טקַאפ רעד ַײס ןוא ,(189 יז ףיוא עילימיסקַאפ יד ןוא 159 יז

 ןפורעגנָא טרעוו רע יוװ ,טנװָא-ך"נת ןטשרע ןופ טשינ ןוא טנוװָא-ך"נּת ַא ןופ םויס רעד זיא סָאד זַא רָאג

 ןוא טייקכעלרעייפ ענעביוהעג יד ןענָאטַאב וצ ידּכ --לָאמ ןייא טשיג --גנונעפע רעד ןופ טסקעט ןיא שוריפב

 טקרַאטשרַאפ ץלַא סָאד ,ןדנַאטשמוא-ָאטעג ענעפַאשעגיַײנ יד ןיא םוקנעמַאזוצ-רוטלוק ןופ טיײקילָאמטשרע

 ןיא ןבעגעגנָא ןרעוו עכלעוו סעטַאד ענעדײשרַאפ ייווצ יד ףיוא ןָא ךיוא ךיז טרַאּפש סָאװ הרעשה רעזדנוא

 .טנָאמרעד ןביוא יו ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד

 טַאהעג ,קידנעטש רשפא ןוא ,לָאמ וצ ןבָאה ןטנװָא-ך"נמ יד זַא ךיז רימ ןסיוורעד םויס ןטמַארגעג םעד ןופ

 טצעזעגרעביא שידיי ףיוא םיקרּפ-ך"נת ןופ ןעגנוזעלרַאֿפ עשירעלטסניק ןיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ לייט ַא ךָאנ

 ןיא ,םיקרּפ עטצעזעגרעביא יד .(10 'מונ ,רעטַײװ עז) ןענָאסלענעצַאק קחצי ןופ טיירגעגוצ ,םיאיבג יד ןופ

 ןופ לייט ַא יו ןוא ךיז רַאפ ןרעמונ עשירעלטסניק יו םוקילבוּפ ןרַאפ ןרָאװעג טכַארבעג ןענַײז ,תורוש-רעדיל

 קרּפ ןופ גנוצעזרעביא רעד ןופ שארב "א .טיצער" :טפירשוצ םעד רעטַײװ עז) םַארגָארּפ -סעיצַאטיצער ַא

 .(160 'ו ףיוא ,היעשי רפס ןופ ח"מ

 רעמונ ןטימ טרירטסיגער טרָאד זיא א תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-ק.י ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד

,1 

 ך"נת ןופ טנװָא רעד זיא טקידנעעג !סיניֿפ

 : !דנע ֹוצ זיא בוט-םוי רעזדנוא

 ךַארּפש סאיבנ ןופ לַאז ןיא ּפָא ךָאנ סָאװ סעּפע טכליה'ס

 טנעוו יד טָא ןשיווצ ךָאנ םעד ןופ סָאװ טמעטָא סע

 ?טצעי ןוא רערעזדנוא בוט-םוי {רעד זיא קצווַאו

 עגַארֿפ ןייק טלעטש טינ ,טינ הלאש {ןייק) טגערפ

 טצעלוצ ךיז ןענעגעזעג דיל ןַא טימ ןלעװ רימ)

 !ןאגח| רבע ןעקַאט ןלעװ רימו
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 10 ריפניירַא

 = ןעגנוצעזרעביא-ך"נת 2

 ;'נ ,ט"מ ,ח"מ ,ז"מ ,ב"מ ,היעשי (א)

 ;(19 קוסּפ םעד טנכערעגנַײרַא ןוא זיב) א"ל ,הימרי (ב)

 ;26 -- 16 ,ד"ל ,לאקזחי (ג)

 ;ג"י ,'ב ,'א ,עשוה (ד)

 .(רעטַײװ ןוא 3 קוסּפ ןופ) 'ג ,בויא (ה)

 םוצ" :לּפעק ַא טימ ךעלטיַיז ייווצ ךיז ןעניפעג ,ח"מ לטיּפַאק ,היעשי ןופ טסקעט ןרַאפ --(א) וצ :תורעה

 ןוא 'נ --'מ ןעלטיּפַאק יד ןופ טלַאהניא םוצ ,ךעלטנגייא ,המדקה עטמַארגעג ַא זיא סָאד ."ח"מ לטיּפַאק

 .טצעזעגרעביא ָאד ןרעוו ייז ןשיווצ ןופ לייט ַא ;(ןטייווצ םעד היעשי ןופ) רעטַײװ

 ןטימ ןעמַאזוצ) ןצנַאג ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא הׂשעמל זיא לאקזחי רפס ןופ ד"ל קרּפ רעד --(ג) וצ

 ,רעטייו ןוא ז"ט ןופ םיקוסּפ יד רָאנ ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענַײז ,ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת יד ןופ ןדי-בתּכ לטניב

 רפס ןופ ןלייט ערעדנַא ךיוא ןוא ,שידִיי ףיוא טצעזעגרעביא ,ד"ל קרּפ רעצנַאג רעד .טלעפ ה"כ קוסּפ רעד

 ."לבב תורהנ לע" :עמַארד סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא ,לאקזחי איבנ ןופ דייר יד ןיא טכַארבעג ןרעוו ,לאקזחי

 קחצי ןיא טכַארבעג ןרעוו ,םיקרּפ ערעדנַא ךס ַא ןוא ,'ג קרּפ ,בויא ןופ גנוצעזרעביא יד - (ה) וצ

 .לייט ןטירד ןיא רקיע רעד ,"בויא" :עמַארד רעטנַאקַאבמוא סנָאסלענעצַאק

 סָאװ די-בתּכ ןעמוקלופ-טינ ןלעניגירָא ןופ ,לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד ןרעוו ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת יד

 .טַאלב-רעש ַא ןָא ,ןטיײז קילדנעצ רָאּפ ַא טימ טפעה ןרעדנוזַאב ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא

 עיצַארעמונ עקיפיול ןייק ןַארַאֿפ טשינ ךיוא זיא'ס ,ןַארַאּפ טשינ ןעגנוצעזרעביא יד ףיוא ןענַײז סעטַאד ןייק

 ַא ןָא ,טרָא ןטירד ןפיוא טרירטסיגער די-בתּכ רעד זיא המישר סלַאטנעמולב ןיא .טפעה ןיא ןטַײז יד ןופ

 יד ףיוא טרירטסיגער ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת יד ןענעז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא .עטַאד

 רעבמעצעדל א"שת תבט --ולסּכ :עטַאד יד ןבעגעגנָא טרעוו ,טרָאד הרעשה רעד טול .15 --11 רעטרע

 ןעוו ,עשרַאװ ןיא ָאטעג םעד ןסילשרַאפ ןכָאנ הפוקּת רעטשרע רעד תעב זיא סָאד .6. 1941 רַאונַאי - 0

 .(8 'מונ וצ ריֿפנַײרַא ןיא ,ןביוא עז) ןטנװָא-ך"נּת יד ןריזינַאגרָא וצ ןעגנַאֿפעגנָא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי

 ערעסערג יד ןיא ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת יד ןופ םיקרּפ עצנַאג ןטכעלפנַײרַא סָאד זַא ןעמעננָא ףרַאד ןעמ
 -ך"נּת יד ןופ עקינייא ןענַײז םורַא ױזַא .סעצָארּפ רערעטעּפש ַא זיא ,סעמַארד עשיכ"נּת יד ןופ ןטסקעט
 ערעסערג ייווצ יד ןבירשעגנָא טָאה .ק.י ןכלעוו םורַא ןרעק םעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןעגנוצעזרעביא
 עטנָאמרעד ןביוא יד ןופ םיקלח טכַארבעג ןרעוו סע עכלעוו ןיא ,"לבב תורהנ לע" ןוא "בויא" סעמַארד
 .די-בתּכ רעזדנוא ןיא ןַארַאפ טשינ ןענַײז סָאװ םיקרּפ ערעדנַא ךס ַא ךיוא יו ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת

 ,רימ ןענרעלרעד סָאד ."בויא" עמַארד רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ,סיוא טזַײװ סע יו ,רקיעב ןעוועג זיא ַאזַא
 ָאד זיא ,"בויא" רפס ןופ 'ג לטיּפַאק רעד עכלעוו ףיוא יד יו ןימ ןבלעז ןופ לטַײז-טפעה ַא ןופ ךמס ןפיוא
 ןעלטיּפַאק" :טפירשטנַאה ס'ק.י טימ ,לטעלב ןופ רעטנעצ ןיא ןבירשעג טייטש טרָאד .ןרָאװעג טצעזעגרעביא
 רעטשרע רעד םּתסהדמ ןעוועג זיא סָאד .",'ג בויא" :טייטש ,סטכער לטיט ןרעטנוא ןוא ,"ך"נּת ןופ
 יד -- היַארדָאהו ך"נּת ןופ ןעלטיּפַאק ןצעזוצרעביא ווּורּפ רעטשרע ס'ק .י רשפא וליּפַא ןוא ,לטיט רעלעניגירָא
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 םעד ןיא ,ערעטעּפש ַא ,טפירשפיוא ןַא ךָאנ ןַארַאפ רעבָא זיא לטעלב םעה ףיוא .",'ג בויא" ַײב עמָאק

 ךָאנ סע טָאה ןיײלַא .ק.י סָאװ בָאגוצ רערעטעּפש ַא טסייה'ס --טקעמרַאֿפ בלַאה ןוא לקניוו ןקניל ןטשרעבייא

 ןטירד ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ףוסבל זיא בויא רפס ןופ יג לטיּפַאק .ן"טקַא רעט 111 :ןכָארטשעגסױא םעד

 יד ןבַײרש ןרַאפ ,טיירג ןעוועג ןיוש זיא 'ג קרּפ רעטצעזרעביא רעד זַא טסייה'ס .עמַארד רעד ןופ טקַא

 ןבָאה רימ סָאװ םייוניש עשיגָאלָאטסקעט עטלייצעג יד ןופ סױרַא ךיוא רימ ןענרעל סָאד .עמַארד

 רעד ןוא ןטנװָא-ך"נּת יד רַאפ 'ג קרּפ ןטצעזעגרעביא םעד ןשיװצ ךַײלגרַאפ ַא ךָאנ ןענופעגסיוא

 ןיא ,ןטסקעט עדייב ןשיװצ םייוניש יד ןופ המישר יד עז) "בויא" עמַארד רעד ןיא עיסרעוו רעשיטַאמַארד

 .(גנַאהוצ ןשיגָאלָאטסקעט
 עלַא סצ ןענעז ,ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענעז סָאװ ך"נּת ןופ םיקרּפ עטצעזעגרעביא יד יצ טשינ ןסייוו רימ

 ןַײז זַא טשינ קפס ןייק רעבָא זיא'ס ,ןטנװָא-ך"נּת יד רַאפ טיירגעגוצ טָאה .קיי סָאװ ןטסקעט

 יד תודע ןגָאז םעד ןגעוו .ערעטיירב ַא ךס ַא ןעוועג זיא ןטסקעט-ך"נּת ןופ טייקיטעט עשירעצעזרעביא

 ,ןעגנופַאש עטנָאמרעד ןביוא ערעטעּפש ענַײז ןיא ןפערט רימ סָאװ ןטסקעט-ך"נּת עטצעזעגרעביא עקירעביא

 -ך"נּת יד ןופ טסקעט ןיא ןלעפ סָאװ לאקזחי רפס ןיא ד"ל קרּפ ןופ 30 -- 28 ןוא 16 --1 םיקוסּפ יד לשמל יו

 ."לבב תורהנ לע" ןיא טכַארבעג ָאי ןרעוו ןוא ןעגנוצעזרעביא

 עשרַאװ ןיא ָאטעג ןופ הפוקּת-תישארב רעד ןיא ןטסקעט עשיכ"נּת ןצעזרעביא םַײב בַײלקּפָא ןופ ןיז רעד

 ,םירוסי ערעטױל ןדִיי רַאפ זיא ןבעל סָאד רעכלעוו ןיא ,טייקיטציא יד זַא החנה רעד טימ ןדנוברַאפ גנע זיא

 יד ןענעז םיאיבנ יד רַאפ .םיאיבנ יד ןופ גנולעטשרָאפ-טפנוקוצ רעד ןופ טכיל ןיא טשרע טניזַאב טרעוו

 ןופ רוקמ ַא יו ,ך"נּת רעד .טפנוקוצ רעד ןיא שטנעמ ןשידִיי ןרַאפ גנורעטַײלרעד ַא ,טנַײה םעד ןוֿפ םירוסי

 .בַײלקּפָא ןצנַאג ןרַאֿפ רעטנעצ-עיצַאטיװַארג רעד ָאד זיא ,םויק ןשידִיי ןרעווש ןרַאפ גנוניזַאב ןוא המחנ

 יד וצ רעבָא ןרעהעג םיקרּפ עטצעזעגרעביא יד עלַא .ןטסרעמ םוצ טצעזעגרעביא .ק.י טָאה היעשי רפס ןוֿפ

 -הלואג יד ןופ סע זיא רע .ןויצ-יבש יד ןוא לבב-ילוג יד ןופ רוד-ןב רעד ,ןטייווצ םעד והיעשי ןוֿפ תואובנ

 לבב ןופ הלּפמ עקידנרעטנענרעד ךיז יד טגָאזעגנָא טָאה רע ;לבב ןיא הדוהייילוג יד ןוֿפ ןטיַײצ יד ןיא םיאיבנ

 םיקרּפ יד .טלעוו רעד ףיוא ןליפרעד וצ עיסימ ַא טָאה רעכלעוו קלָאפ םענופ גנוזיילסיוא עקידנעמוקנָא יד ןוא

 ןבָאה ןשרוּכ ןופ תולייח יד ןעוו ,הלּפמ סלבב רַאפ ןרָאי עטצעל יד וצ שירָאטסיה ךיז ןעִיצַאב ,ח"מ ,ז"מ ,ב"מ

 ןיא תואובנ יד ןופ טַײצ יד .לבב זיא תואובנ יד ןופ טרָא טָאד .ןצענערג עריא ןיא ןסירעגנַײרַא טַאהעג ןיוש ךיז

 ןיא .לבב ןופ רעקקירוצ ןטשרע םענופ בײהנָא םיַיב ןוא הלּפמ סלבב ךָאנ דלַאב זיא ,ינ ,ט"מ ןעלטיּפַאק יד

 סנויצ ןוא תויולג-ץוביק :ןעשעג ןכיג ןיא טעװ סָאװ םעד ןגעוו סעַײנ עטוג יד ןעייטש רעטנעצ רעייז

 דבע" :ףירגַאב רעד זיא היעשי רפס ןופ לייט ןטייווצ ןרַאפ עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד .כעלּפױא רעשיטילָאּפ

 תעב עיצקנופ ןַײז ןוא (רעטַײװ ןוא 9 --4 ,'נ ;רעטַײװ ןוא 6 --1 ,ט"מ ;9 --1 ,ב"מ םיקרּפ ,טרָאד עז) "'ה

 .טלעוו רעד ןופ גנוזיילסיוא רעקיטסַײג רעד ןוא לארׂשי קלָאֿפ ןופ הלואג רעד

 'מונ ןטימ טרירטסיגער טרָאד זיא ןוא תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-ק.י ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד

2, 

 ב"מ היעשי

 -טכענק ןַײמ ךָאד יאס (א

 . ףציטש םיא לעװ ךיא

 -- רעטלייוורעדסיוא ןַײמ
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 (ב

 (ג

 (ד

 !רענעשטנּוװעג ןַײמ

 ,ןעור ןזָאלעג טסיײג ןַײמ םיא ףיוא בָאה ךיא

 .רעקלעפ יד רַאפ ןעמיטשַאב טייקיטכערעג טעוװ רע

 ,ןעַײרש טינ טעוו רע

 ,לוק ןַײז ןבייהפיוא טינ
 .ןסיורד ןיא םיא ןרעה ןזָאל טינ

 ,ףליש ַא ענעגָאלשרעד ַא ,טינ טעוו רע

 ,ןכזערוב טינ

 --טצילט סָאװ {סקַאלפו ןוא

 ,ןשעלרַאפ טינ סע טעוװ רע

 ,טייקיטכערעג ןזָאלסױרַא טעװ רע

 .תמא םעד בילוצ ,ןיילַא

 ,ךַאװש ןרעוו טינ טעװ רע

 -- ןרעוו ןכָארבעצ טינ

 טעװ רע ןריפניַײא זיב

 !דנַאל ןיא טייקיטכערעג

 ןעלזדניא ןלעוו'ס ןוא

 .ןפָאה הרוּת ןַײז ףיוא

 =רָאװעג טצעזעגרעביא טשינ זיא קוסּפ רעדל הק

0 

0 

 ,ךיד ןפוועג טייקיטכערעג טימ בָאה טָאג ךיא

 ,ךיד טיהעגּפָא ןוא טציטשעג

 ,דנובסקלָאפ םוצ ,טכַאמעג דנוב םוצ ךיד

 !רעקלעפ רַאפ טייקיטכיל ַא

 ,עדנילב ןענעפעזוןצפיוא ןגיוא

 ,הסיפּת ןופ ןעמענסױרַא םענעדנובעג ַא

 .רעטצניפ רעד ןיא ןציז סָאװ עלַא יד שינעקנעפעג ןופ ןוא
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 (ח

 (ט

 )י

 (א ר

 (ב ז"ל

 (ג /'5

 (ד 5

 (ו"ט

 !סע זיא רענַײמ ןעמָאנ רעד !טָאג ןיב ךיא

 ,דובּכ ןַײמ ןרעדנַא ןַא ןבעגקעװַא טינ לעװ'כ

 .ןשטעג יד ביול ןַײמ טינ ןוא

 ,עלַא ןטייקיטשרע יד יז ןענעז ןעמוקעג -- עז ,עז

 !ןֶא ייז דניצַא גָאז ךיא -- ןטײקִיַײנ ןוא

 !ןרעה ןזָאל'ס ךיַײא ךיא לעװ סיוא ןסקַאװ ַײז ךָאנ רעדייא

 ,גנַאזעג ַײנ ַא טָאג וצ טגניז ,טגניז

 ,דרע רעד רָאג ןופ דנע ןופ גנַאזעגביױל ןַײז

 ,ןלופ ןיא ןַײרַא םי ןיא ךיז ןזָאל ייז סָאװ עלַא יז

 .רענױװַאב ערעייז ןוא עלַא ןעלזדניא יד

 ,ןזַאָא ,טעטש ענַײז טימ ץנַאג רבדמ רעד

 ,םיטש רעייז ןבייה עלַא ןלָאז ייז -- רדק ןופ רענױװניײא רעד

 ,ןזדלעפ יד ןיא ןציז סָאװ יד עלַא ,ייז ןעגניז ןלָאז

 .גרעב ןציּפש יד ףיוא ןופ ןעיירשפיוא ןלָאז יז

 ,טָאג עלַא יז ,ןבעגּפָא דובּכ ןלָאז יז

 .ןעלזדניא יד ףיוא ןלייצרעד ביול ןַײז ןוא

 ,ךיז דלעה ַא יו ןזַײװַאב טעװ טָאג
 ,האנק ןקעוורעד רע טעװ ןַאמ-המחלמ ַא יו
 ,קיטכעמ רָאג ןעיײרשפיוא ןוא רע טעװ ןעמ'רַאיל

 !ןקרַאטש ךיז טניַײפ ענַײז ףיוא טעװ רע

 ,ןגיוושעג ןָא קידנעטש ןופ בָאה ךיא

 ,ליטש ןבילבעג

 ...ךיז ןטלַאהעגנַײא בָאה'כ

 ,קרַאטש טצעי ןרעריובעג ַא יו ןשיצפיוא לעוו'כ

 -- ןעמַאזוצ ןָאט םעטָא ןַא ךיוא ןוא ןעמ'טָאסױא לעוו'כ

 ,ןעלגיה ןוא גרעב ןכַאמ בורח לעװ'כ
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 (ז"ט

 (זיד

 (ח ?'כ

 (ט "?'5

 (כ

 (א"כ

 (ב"כ

 ,ןענ'קירטרַאפ ערעייז רעזערג יד ןוא

 ןעלזדניא ןכַאמ ןכַײט ןופ לעװ ךיא

 ...סיוא ןּפמוז ןקירט'כ ןוא

 ,ןריפ ןגעוו ןיא טַײװ עדנילב לעװ ךיא ןוא

 - ,טנעקעג טינ ןבָאה ייז ךָאנ עכלעוו

 ,ןבָאה ייז טסּוװעג טינ סָאװ ַײנ ןגעטש ףיוא ןוא

 ,ןטערט ןזָאל ייז ךיא לעװ
 רעביא ןגעק ייז שינרעטצניפ ןופ לעװ ךיא

 ,טכיל ןכַאמ

 .טײקכַײלג וצ ןטייקמורק ןוא

 ןָאטעג ס'בָאה ךיא --ץלַא סָאד

 !סע ּפָא טינ זָאל ןוא

 ,דנַאש ןופ ךיז ןעמעשרַאפ ,קיר'צ ןטערט יז

 ,ךיז שטעג ןטצינשעג םעד טױרטרַאפנָא ןבָאה סָאװ יד עלַא

 !ערעזדנוא רעטעג ריא :דליב ןסָאגעג םוצ ןפור סָאװ יד עלַא

 ,ךיז ןַײא טרעה ,טרעה עביוט ריא

 :טעז ןוא טקוק ,טקוק --ריא עדנילב ןוא

 ?טכענק ןַײמ רָאנ יו דנילב ױזַא ךָאנ זיא רעוו

 --קיש ךיא סָאװ חילש ןַײמ יװ ױזַא ביוט ןוא

 {,ןרענעמוקלופ רעד יו דנילב ױזַא ךָאנ זיא רעוו

 ?טכענק סטָאג יװ ךָאנ ױזַא דנילב ןוא

 ,ּפָא טינ טסטיה ןוא ךס ַא טסעז וד סָאװ ,וד

 --טינ טרעה ןוא ןרעיוא ענַײז ןפָא

 ,בילוצ טייקיטכערעג ןַײז ,ןטשרעבייא םעד ,ױזַא םיא ןלעפעג זיא סע
 .יז ןקרַאטש ןוא ןסיורג ענַײז הרוּת יד רע ליוו ָא ױזַא

 ,טרעדנילּפעג זיא ןוא טבױרַאב זיא סָאװ קלָאפ ַא ,רע ןוא
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 ,תוסיפּת ןיא ענעפרָאװעג !עלַא ייז ,ייז רעכעל ןיא ענעזָאלברַאפ
 ,רענייק יז טעװעטַאר'ס ןוא ,ביור וצ ייז ןענעז ןרָאװעג
 וּפָא ביג ,ןיינ ,טינ טגָאז רענייק ןוא -- גנורעדנילּפ וצ

 ?םעד וצ ןגיילוצ רעוא ןַײז טעוװ רעו ,ךיַײא ןופ רעװ ַָא (ג"כ

 ?ףרַאד ןעמוק סָאװ ןַײא ךיז טרעה ןוא ,סע ןעמענרַאפ

 ?םיא גנורעדנילּפ וצ ,טכַאמעג ן'בקעי רקפה סע טָאה רעװ (ד"כ

 ?ןלארׂשי רערעדנילּפ וצ ןוא

 ,טקידניזרַאפ ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו רַאפ ,טָאג ךָאד זיא סָאד

 ?ןייג ןגעוו ענַײז ןיא טלָאװעג טינ ןוא
 .ןיינ ,ךיז טרעהעגוצ טינ רעניַײז הרוּת רעד וצ ןוא

 ,םיא ףיוא קרַאטש ןסָאגעגסױא ןרָאצמירג ןַײז טָאה רע (ה"כ
 .המחלמ ןופ ןשינעקערש ןוא

 --םורַא םיא ,םיא טנערבעגכרודַא טָאה'ס ןוא
 ...טסּוװעג טינ ס'טָאה רע ןוא

 -- םיא ןיא ךיז טרעקַאלפעצ טָאה'ס ןוא

 .ןצרַאה םוצ סע ךיז טמענ רע טינ ןוא

 *ז"מ היעשי

 ךיז ּפָארַא זָאל (א

 ,ךיז ןביווטש ןיא ץעז ןוא

 !וד ,סלבב רעטכָאט ,יורפגנוי ָא

 ...דרע'רד ףיוא ץיז

 ,סמידׂשּכ ןרעטכָאט} ָא לוטש ןייק ָאטינ

 --טינ רערעמ ןיוש טסעוו וד

 :ןפור טינ רעמ ךיד טעװ ןעמ

 !עטרַאצ יד !עלעדייא יד

 .רעדנוזַאב הרוש רעדעי רַאפ םינמיס ןַארַאפ רעבָא ןענַײז סע ,זַײווהרוש טשינ ןוא רדסּכ ןבירשרַאפ זיא טסקעט רעד *

 ךיז טגנַאפ ז"מ היעשי ןופ גנוצעזרעביא רעד טימ .טרָא ןיא לגנַאמ רעביא טלדנַאהעג ױזַא טָאה .ק.י זַא ךעלגעמ זיא'ס

 .ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת יד ןופ טסקעט רעד ןָא
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 (ה
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 (ח

 לעמ םעד לָאמ ןוא םענ ןייטשלימ םעד

 ,ּפָאק ןַײד ףיוא ,ענַײד ןטכעלפ יד ףיוא קעד

 ,טפיה ןַײד זױלבטנַא ,ּפעלש ןַײד ליהטנַא

 .ןכַײט רעביא זיַײרּפש

 ,דנַאש ןַײד טקעדעגפיוא ןרעוו לָאז

 ...ךיוא ןרעוו ןעזעג לָאז ענַײד הּפרח יד

 ךיא לע ןעמענ המקנ

 .ןרעצ טינ שטנעמ ןייק לעװ ןוא

 ,רענַײז ןעמָאנ רעד זיא תואבצ ןופ טָאג ,רערעזדנוא רעזיילרעד רעד זיא'ס

 ן!סלארׂשי רעקילייה רעד1

 טמוטשרַאפ ץיז

 ןייגרַאפ} שינרעטצניפ ןיא ןוא

 ,סמידׂשּכ רעטכָאט ָא

 , - טינ רערעמ ןיוש טסעוו וד

 עטנירַאה יד :ןפור טינ רעמ ךיד טעװ ןעמ

 - !ןכַײרגיניק ןופ

 ,טנרעצעג קלָאפ ןַײמ ףיוא בָאה'כ

 ,הלחנ ןיַײמ טקיניײרמוארַאפ בָאה ךיא

 -"ייז ןבעגעגקעװַא רענַײד ןיא טנַאה ןיא בָאה ךיא

 ,טמערַאברעד טינ ךיז ייז רעביא טסָאה

 -.טלַא ףיוא ךָאי ןַײד טרעװשַאב טסָאה וד

 :טגָאזעג טסָאה וד
 !ןַײז ןיוש עטנירַאה ַא ךיא לעװ ױזַא קיביײא
 .ןצרַאה םוצ ץלַא סָאד ךיז וטסָאה ןעמונעג טינ זיב
 .ןריא ןופ ףוס ןופ ןָאטעג טכַארט ןייק טינ טסָאה

 ,עלעדייא ָא ,טצעי סע סיוא רעה

 ,רעכיז טצעי טסציז וד סָאװ ,וד
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 (ט | 

 !ךיא ךיא :ךיז ןצרַאה ןיא טטגָאז וד סָאװ ,וד
 ...רענייק רעמ ָאטינ ךימ רעסיוא ןוא
 ,רעמ הנמלא ןייק טינ בַײלב ךיא

 .ןסיוו טינ ןיוש םוקמוא-רעדניק ןייק ןופ ךיוא לעװ ןוא/

 ,ךיד עדייב ןפערְט יז

 ,ריד ףיוא לָאמ ןייא טימ ןעמוק עדייב יז

 ,םעַײנ ַא ןיא גָאט ַא ןיא |

)* 

 (א כל

 (ב 20

 טפַאשהנמלא ןוא ברַאטשּפָא-רעדניק

 {} ןעמַאזוצ ריד רעביא ןעמוק

 ןבירטעג טסָאה וד סָאװ ףושיּכ ןרעיײהעגמוא ןַײד בילוצ

 ...סָאמ ַא ןָא ענַײד ןכורּפשרעבױצ יד בילוצ ןוא

 * טסָאה וד .זייב סָאד לַא טימ ךיז טרעכיזעג טסָאה וד

 !רענייק ךימ טעז סע :טגָאזעג טסָאה וד
 ןענעק ןַײד ןוא המכח ןַײד ךיד טָאה טריפרַאפ

 :םענַײד ןיא ץרַאה ןיא טכַארטעג וטסָאה יַײברעד

 !רענייק טינ רעמ ןוא ךיא רָאנ

 קילגמוא ןַא ריד ףיוא טמוק'ס ןוא

 ,וליפַא דײשַאב ןַײז ןסיוו טינ טסעװ ןוא

 ריד זייב עטסיוו ַא טלַאפַאב'ס ןוא

 ,ריא ןַײז רּפכמ לָאמ ןייק ןענעק טינ טסעװ ןוא

 ןעמוק ריד ףיוא גנילצולּפ טעװ ךָארב ַא ,ךָארב ַא ןוא

 .ּוװ ןופ טינ וליפַא טסייוו ןוא

 ןכורּפשרעבױצ ענַײד ַײב ,וד רעטַײװ בַײלב

 ,יײרעכַאמ-ףושיּכ ןַײד ַײב ןוא

 1 ןָא ןרָאי-רעדניק ענַײד ןופ ךיז טרעטַאמעג טסָאה וד סָאװ טימ

 ,ךיז ןפלעה ןענעק וטסעו רשפא

 .טקרַאטשעג רָאג ןרעוװ וטסעוו רשפא

 .ןיײװהרוש - ןענַאד ןופ .רדסּכ ןבירשעג טסקעט רעד זיא ןענַאד זיב *
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 ןרָאװעג דימ רעבָא טסיב (ג"י

 !םעניַײד ךיז ןבושִיי ליפוצ םענופ

 ,אברדַא

 ,עלַא רָאנ ךיז ןעמוקנעמַאזוצ יז ןלָאז

 רעעז-למיה יד ,ןפלעה ריד ייז ןלָאז ןוא

 ,ןרעטש יד ףיוא ןקוק סָאװ

 הנבליַײנ רעדעי וצ רעגָאזנָא יד

 .ןפערט ריד ףרַאד'ס סָאװ םעד ןופ

 ,יורטש וצ ייז ןענעז ןכילגעג (ד"י

 ,ייז טנערברַאפ טָאה רעַײפ סָאד

 ,ןעװעטַאר טינ סַאלפ ןופ ןײלַא ךיז ןלעװ ייז

 ,ךיז ןעמערַאװרעד וצ ףיוא עטילגעצ ַא טינ ליוק ןייק ָאטינ

 .םיא ןגעקטנַא ךיז ןצעזוצקעווַא ידּכ טינ רעַײּפ ןייק

 -.ימ ןַײד לַא רַאפ ריד ףיוא טמוק עקַאט ָא סָאד (ו"ט

 ,עניײד עלַא רעלדנעה יד

 - ןָא ןרָאי-רעדניק ענַײד ןופ

 ,ייז עלַא ןבָאה טעשזדנָאלבעגקעװַא

 - טייז ןַײז ןיא רערעדעי

 .ןפלעה ךיד לָאז'ס רע ָאטינ

 ח"'מ לטיּפַאק םוצ

 ןונ ןזכןָאנ זיב םמ לטיּפַאק ןופ איבנ רעד

 ,ױג ַא ביל טָאה

 שרוּכ רעזסרעוּפ םעד ביל טָאה רע

 -- ןוא

 ,..ארומ קרַאטש םיא רַאפ טָאה

 דלעה ַא זיא רע לַײװ -- םיא ביל טָאה רע

 .טלעוו רעד ףיוא רעקלעפ עכַאװש יד טעװעטַאר ןוא

 ןדירפוצ קידנעַײז זַא ארומ רעבָא טָאה'ר
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 ןדִיי ןלעוו

 םיא ןיא ןעז

 ,..םיהלא םעד

 יוג רעסיורג רעד זַא ןעניימ ןלעוו
 ...!יָנֹדא זיא

 { ןיא ,היעשיו ,רע טרענוד רעבירעד
 לוק ןצנַאג ןפיוא

 :לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ
 !טָאג (ןיא) טקנעדעג

 } ץזַײװַאב ליוו רע

 !טָאג

 { } ןוא עלַא ןטלעוו יד
 1 רעד ,} רענעעזעג טינ רעד
 ן!רעדןיװ היעשי !היעשי

 ,רעטסּוװַאב רעד לטיּפזַאק }

 | !תיח-םמ | 1

 ;רעדירב ,הנימ-אקפנ ןייק { 1

 !תיט-םמ !תיח-םמנ

 רעטסומ ַא זיא לטיּפַאק רעכ(עלטיא)

 ,טרָאװ סטָאג ןופ
 !סנ ַא זיא

 !טכרָאה

 א .טיצער

 ח"מ היעשי

 סבקעי זיוה סָאד ,ריא ,ןרעה סע טלָאז ריא (א
 לארׂשי ךיז ןעמָאנ ןטימ ןפור סָאװ יד

 סױרַא דייוועגניא סהדוהי ןופ ןענעז סָאװ יד ןוא
 ,טטָאג ןעמָאנ םַײב ךיז ןרעווש סָאװ יד

 ,סלארׂשי טָאג םעד םיא ןענָאמרעד ןוא

 .טכער טימ טינ ןוא טײקיטפַאהרָאװ טימ טינ
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 (ב

 (ג

 (ד

 (ה

0 

0 

 טָאטש רעד ןופ ןרעוו יז לַײװ רָאנ

 -- ןפורעג רעקיליײה רעד

 ,סלארׂשי ףיוא ,טָאג ףיוא ךיז עקַאט ןציטש ןוא

 !רע זיא תואבצ ןופ טָאג רעד

 - עטשרע יד ןעגנוריסַאּפ יד

 ,ןיוש גנַאל ןופ טגָאזעגסױרָאפ ךיא בָאה

 ,טזָאלעגסױרַא ליומ ןופ ס'בָאה ךיא

 ...ןרעה סע טזָאלעג

 גנילצולּפ סע טכירעגוצ בָאה'כ

 !ךיז ןפָאלרַאפ זיא'ס ןוא

 ,טרַאה טסיב וד זַא טסּוװעג טוג בָאה ךיא לַײװ

 !ןקַאנ ןַײד רענרעזַײא ןַא רעדָא ןַא ןוא
 --ןרעּפוק} -רענַײד ןרעטש רעד ןוא

 ...{ריד רעִירפ} טקידניקרַאפ רַאּפרעד ךיא בָאה
 --ךיז ןפָאלרַאפ טָאה'ס רעדייא ךָאנ

 !ןרעה ךיד טזָאלעג ךיא בָאה

 :וטסגָאז רעמָאט לַײװ

 !ןפַאשעג סע טָאה שטעג ןַײמ

 ן.ןליופַאב סע טָאה} דליב ןסָאגעג ןיַײמ ,דליבנייטש ןַײמ

 --טרעהעג ס'טסָאה וד

 --וצ ךיז םעד םעלַא וצ קוק טצעי

 .:הדומ טיַײז ,ןײלַא טגָאז -- ןוא

 ,ןסַײנ ןרעה ךיד טצעי ןופ טזָאלעג בָאה ךיא

 ,ןשינעגרָאברַאפ ןוא

 .טסּוװעג טינ לָאמ ןייק טסָאה וד עכלעוו ןופ ןוא

 |,ןענַאטשטנַא טצעי טשרע ,טצעי ןענעז יז
 -- ןטכענ ןופ טינ ןוא גנַאל ןופ טינ ןוא
 -- טרעהעג טינ ס'טסָאה
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 !ַאי" --וטסגָאז רעמָאט לַײװ

 "!טסּוװעג ס'בָאה ךיא

 ,טרעהעג טינ טשינ רָאג טסָאה ,ןיינָא (ח
 !טשינרָאג טינ טסייוו ,טינ טסייוו ןוא
 ןָא גנַאל ןופ ,ןיוש גנַאל ןופ

 ...ןפָא רעוא ןַײד טינ זיא

 ןױטַארןרַאפ טסעו וד :טסּוװעג ,טסּוװעג בָאה ךיא
 !וטסיב ןריובעג ןופ רעכערברַאפ ַא

 ן.ןןַײז קידלודעג ךיא לעװ םענַײמ ןעמָאנ םעד בילוצ (ט

 --בילוצ ביול ןַײמ

 -- ריד ןגעק ןרָאצ ןַײמ ןַײא ךיא טלַאה

 ...ןקיליטרַאפ טינ ךיד

 ,עז ,עע (

 ,רעבליז ןיא טינ ןוא ךיד טרעטַײלעג בָאה ךיא
 .ןַײּפ ןופ ךיד לסעק ןיא טוװּורּפעגסױא ןוא

 ,ןָאט סע ךיא לעװ רימ רַאפ ,רימ רַאפ ןיילַא (א"י

 ?םיא ןכעוושרַאפ ךיא ןעק ױזַא יו לַײװ

 !ןעקנעש טינ ןרעדנַא ןַא םענַײמ דובּכ םעד לעוו'כ ,ןיינ

 ,בקעי ,ךימ וצ רעה (ב"י

 !ס'ניב ךיא :רענעפורַאב ,לארׂשי וד ןוא

 ,רעטשרע רעד ךיא

 !ךיא - רעטצעל רעד ךיוא ןוא

 טנַאה ןַײמ ךיוא זיא'ס (ג"י
 דרע רעד ןרָאג) ןופ טנורג םעד טגיילעג טָאה סָאװ
 | ןסע) זיא עטכער ןַײמ ןוא
 ן,ןןגָארטעגסױא למיה םעד טָאה סָאװ
 עלַא יז ףור ַא ביג ךיא
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 .ןעמַאזװצ ףיוא ךיז ייז ןלעטש עלַא ןוא

 :טרעה ןוא ףיונוצ ךיז עלַא טבַײלק (ד"י

 ?טגָאזעגסױרָאּפ ס'טָאה ייז עלַא ןופ רעוו

 ,ביל םיא רעקיבייא רעד טָאה סע

 ,ןָאט לבב ןיא רע טעוװו --טעוו ןלעפעג םיא סָאװ

 .םידׂשּכ ןיא קרַאטש םערָא ןַײז ןוא

 ,טדערעג סע בָאה ךיא ,ךיא (ו"ט

 --םיא טכַארבעג ,םיא ןפורעג

 .םיא ןעגנולעג געוו רעד זיא'ס ןוא

 :ןסיוא סע}) טרעה ןוא ,וצ רימ וצ רעטנענ טמוק (ז"ט

 ,(סע טגָאזעג} םייהעג ןיא טינ ,בייהנָא ןיא דלַאב בָאה'כ

 --ןרעוװ ריא ןופ רענעי ןופ טַײצ רעד ןופ ךַײלג

 !ַאד ךיא ןיב טרָאד

 ,טקישעג רַאה רעד טָאג ךימ טָאה סָאד --טצעי ןוא

 .טסַײג ןַײז ןופ ןוא

 ,רענַײד רעזיילרעד רעד ,טָאג טגָאז ױזַא (ז"י

 :סלארׂשי רעקיליײה רעד

 ,רַאה רעד ,טָאג ןַײד ןיב ךיא

 ,ןצונ םוצ ריד ,ךיד ןרעל ,ןרעל ךיא

 געוו םעד ןיא ךיד ריפ ךיא

 !ןייג טסלָאז וד ןכלעוו ןיא

 ןעמונרַאפ טסלָאװ וד ןעוו ,ְךַא (ח"י

 --ענַײמ ןטָאבעג יד

 ךַײט ַא טמָארטש סע יװ טלָאװ'ס

 ,םולש ןַײד טמָארטשעג

 .םי םענופ ןלעוו'ד יו טייקיטכערעג ןַײד ןוא

 ,דמַאז יו ןַײז ןזעוועג טלָאװ ןעמָאז ןַײד (ט"י
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 (כ

 (א"כ

 (ב"כ

 ענַײד ןופ דייוועגניא יד ןופ ןצָארּפש יד ןוא

 --ךעלדנרעק יו

 ןטָארעגסױא טינ ,ןטינשרַאפ טינ
 ןרָאװעג ןַאד רענַײז ןעמָאנ רעד טלָאװ

 .רימ רעביא ןגעק

 !לבב ןופ ט'סױרַא !ט'סױרַא

 ,גנַאזעג ןופ {תולוקו טימ םידׂשּכ ןופ טפיולטנַא

 {,ןןרעה סע טזָאל ,סע טלייצרעד

 ;טלעװ רעזרָאג) רעד ןיא סע סױרַא טגָארט
 טָאג טָאה טזיילעגסיוא :טגָאז
 .טכענק ןַײז ןבקעי ןַײז

 יז ןבָאה ,ןיינ ָא ,טשרָאדעג טינ

 .ייז טריפעג טָאה'ר עכלעוו ךרוד -- ןשינעטסיװ ןיא
 רעזסַאװ)} ןפירט ןזדלעפ ןופ טזָאלעג יז רַאפ טָאה רע

 ןטלָאּפשעג זדלעפ םעד טָאה רע

 .ןענורעג זיא רעסַאװ'ס ןוא

 !ןיינ ,םולש ןייק ָאטינ"

 "!םיעשר יד רַאפ ,טָאג טגָאז

 ט"מ היעשי

 (א

 (ב

 ,סיוא ךימ טרעה ,ןעלזדניא ריא

 :ךימ ןטַײװ ןופ טמענרַאּפ ,ריא ,רעקלעפ ןוא

 ,ךימ ןפורַאב טָאג טָאה ביַײלרעטומ ןופ

 --טכַארט סעמַאמ ןיַײמ ןופ

 .טנָאמרעד ןיוש םענַײמ ןעמָאנ םעד רע טָאה

 דרעווש עפרַאש ַא יו

 {,ןטכַאמעג ליומ ןיַײמ רע טָאה
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 ,טנַאה ןַײז ןופ ןטָאש ןיא ךימ ןטלַאהַאב טָאה רע

 לייפ ןטציּפשעג ףרַא|ש} ַא וצ ךימ טכַאמעג טָאה רע

 .ןטלַאהַאב ךימ םענַײז ןיא שַאטנליַײּפ ןיא טָאה ןוא

 :רימ טגָאזעג טָאה רע

 ןריצלָאטש} ךיא ןכלעוו טימ ,וד לארׂשי ,טכענק ןַײמ טסיב וד

 :ןיוש טגָאזעג בָאה ךיא ?ךיא ןוא

 ,ךיז טרעטַאמעג ךיא בָאה טסיזמוא"
 ןרָאװעגנָאו ענַײמ {תוחוּכ| יד ךיא בָאה טשינמוא-טסיזמוא

 רענַײמ טּפשמ רעד :זיא רעבָא תמא
 ,טנַאה רעד ןיא ךָאנ טָאג ַײב זיא
 .ןרַאהַו םעד טָאג ַײב ,םיא ַײב ,ךיוא םיׂשעמ ענַײמ ןוא

 ,טָאג טגָאז ,טציא ןוא

 ךימ ביײלרעטומ ןיא טָאה ןפַאשעג סָאװ רעד

 ,טכענק םוצ ךיז

 ,םיא וצ ןבקעי ןרעקַאב לָאז ךיא

 ןעלמַאזרַאפ םיא וצ ,םיא וצ ןלארׂשי ןוא

 ן,ןסטָאג ןרעוו ןגיוא יד ןיא טרעּפכַאעג טימרעד לעװ ןוא

 !טפַארק ןַײמ זיא ןרָאװעג טָאג ןַײמ ןוא

 :טגָאזעג טָאה רע

 ,רימ ןַײז רָאנ טכענק ַא טסלָאז וד ּפַאנק וצ ,ּפַאנק וצ

 ,סבקעי םיטבש יד ןטכיר|וצ|פיוא ידּכ

 -- םייהַא ייז ןעגנערב לארׂשי ןופ עטיהעג יד ןוא

 רעקלעפ יד רַאפ ריד טכיל םוצ טמיטשַאב בָאה ךיא

 .דרע רעד רָאג ףיוא ןַײז העושי ןיַײמ טסלָאז

 { ןלארׂשי ןופ רעזיילרעדסיוא רעד טָאג טגָאז ױזַא

 {;ןרעקילײה ןַײז

 ,ןדעי ןופ ןטסואימרַאפ םעד וצ

 .עלַא ןופ טקידריװמוארַאפ זיא סָאװ םעד וצ
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 (ט

 (י

 (א 5

 (ב 2

 :רעקיטלעװעג ןופ סָאװ טכענק םוצ

 ,ןייטשפיוא ןלעװ ןוא ןעזרעד ןגינעק ןלעו סע

 ...ךיז ןקוב ןלעוו ןוא - ןרַאה

 ,זיא ַײרט סָאװ טָאג בילוצ

 !טלייוורעדסיוא ךיד טָאה סָאװ סלארׂשי רעקילייה רעד

 :טָאג טגָאז ױזַא

 { ןריד טרעפטנעעג ךיא בָאה גנוקיליװַאב ןופ ןהעש ןיא

 ,ןפלָאהעג ךיד ךיא בָאה גָאט-העושי ַא ןיא ןוא

 ,ךיד ןטיהרַאפ לעװ ךיא |

 ,ךיד דנובסקלָאפ םוצ ךַאמ ךיא

 ,דנַאל'ס ןטכירוצפיוא

 .תואלחנ ענערָאװעג טסיוו ןלײטוצנַײא

 !סױרַא טייג :ענעדנובעג וצ ןגָאז וצ ױזַא

 ן!ןטקעלּפטנַא טרעוו :רעטצניפ רעד ןיא סָאװ יד וצ
 ,ןגעוו עלַא ףיוא ךיז ןעשַאּפ ןלעוו יז

 .עשַאּפ רעייז זיא ןטייקכייה עלַא ףיוא ןוא

 ,ןַײז טינ קירעגנוה ןלעוו יז

 -- קיטשרָאד ןַײז טינ ןוא

 ןוז יד ןוא עסיורג יד ץיה יד טעװ סע

 .ייז ןגָאלש טינ

 ,ןַײז יז טימ טעוװ רערעייז רעקידמערַאברעד רעד

 .ןןריפ ןלַאװקרעסַאװ רעביא ייז טעװ ןוא

 געוו ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ גרעב ענַײמ עלַא לעװ'כ

 .ןבייהרעד ךיז ןלעוװ ענעטָארטעגסױא ןגעטש ענַײמ ןוא

 ,טַײװ ןופ ןעמוקנָא ןלעוו ייז -- יד עלַא טָא

 ,טַײז-ברעמ ןופ ןוא ןופצ ןופ -- יד ,ָאד יד ןוא

 .עניכ ןופ ,דנַאל ןופ שזַא טרָאד יד ןוא
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 !דרע ךיד יירפ ,ךיד יירפ ןוא !טגניז ,ןעלמיה טגניז (ג"י
 !גנַאזעג ַא ןיא סיוא רעגרעב ךעליירפ טכערב

 קלָאפ ןַײז טָאג טָאה טסיירטעג לַײװ
 .ןעמ'רַאברעד רע טעװ עמערָא ענַײז ןוא

 "!ןיוש ןסעגרַאפ ךימ טָאה רַאה ןַײמ

 ?דניק ןיילק ריא ןסעגרַאפ יורפ ַא טעװ יצ (ו"ט

 ?טכַארט ריא ןופ סָאװ ןוז ריא ןעמערַאברעד וצ טינ

 ,יד טעכיוא ןלעוו ןסעגרַאפ !יד ךיוא

 .ןסעגרַאפ טינ ךיד לעװ רעבָא ךיא

 ךיד טצירקעגסיוא ךָאד בָאה ךיא (ז"ט

 ,עדייב יד ןכַאלפטנעה ענַײמ ףיוא

 !קידנעטש ייז רימ רַאפ עז ךיא - ןרעיומ ענַײד

 ענַײד רעדניק יד ,ריד וצ ןיוש ןלַײא יז (ז"י

 --ענַײד רעטסיוורַאפ ןוא רערעטשעצ יד

 !ריד ןופ יז עלַא ןלעװ ןײגסױרַא

 ן:ןעז ןוא םורַא טַײװ ענַײד ןגוא יד ףיוא בױה (ח"י

 --עלַא טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה יז

 !ריד וצ !ריד וצ

 :טָאג סיוא טפור - םענַײמ ןבעל םַײב רעווש ךיא

 { ןגנוריצ ַא טימ יו ןצוּפסױא ךיז יז עלַא טימ טסעװ וד

 .ייז טימ ןדניבמורַא ךיז הלּכ ַא יװ ןוא

 ,סע ןענעז ענַײד ןענַיור יד ןעד (ט"י

 ,ןעגנוטסיוורַאפ יד ענַײד ןוא

 -- טרעטשעצ דנַאל ןַײד ןוא

 :עז .רעבא עז
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 (א"כ

 (ב"כ

 (ג"כ

 (ד"כ

 ,ךס ַא רענױװנַײא ןופ ,גנע ,ןרָאװעג גנע טסיב

 { --} ענַײד רע|ברוַאזדרַאפ יד ךיז ןבָאה טרעטַײװרעד ןוא

 ,ענַײד (ןיוש| ענערױלרַאפ יד ,רעדניק יד
 :ךָאנ ןגָאז ריד ןרעיוא יד ןיא ןלעו יז
 ן!ןרימ טרָא סָאד גנע זיא'ס
 .ךיז ןצעזַאב לעוו'כ ןוא ךיז ּפָא קור

 :ןגָאז ןַאד ןילַא ךיז ןצרַאה ןַײד ןיא טסעוו

 ?ןריובעג רימ עלַא ייז טָאה רעוו

 ,םַאזנייא ןוא ךיא ןיב זָאלרעדניק ,ךַא -- ךיא ןוא

 -- ןסױטשרַאפ ןוא ןבירטרַאפ

 .ייז ןגיוצרעד טָאה רעװ ָאד עלַא יד ןוא

 ,ןײלַא ָאד רענייא ןבילברַאּפ ןיב ךיא

 ?ןעד ןעוועג יז ןענעז ּווװ -- ָאד עלַא יד

 :טגָאזעג רַאה רעד טָאג טָאה ױזַא
 ,רעקלעפ וצ טנַאה ןַײמ ןבייהפיוא לעוו'כ

 ,ןָאפ ןיײמ ךיוה ןבייה ןענָאיצַאנ וצ ןוא
 ,ןעגנערב סמערָא יד ןיא ריד ןיז ענַײד ןלעװ יז

 ןעלסקַא יד ףיוא ןוא

 !רעטכעט ענַײד ןרעוו ןגָארטעג יז ןלעוו

 ,ןַײז ענַײד רעִיצרעד יד ןגינעק ןלעוו'ס

 .סנירעגייז ריד סעטנירַאה ער'ייז ןוא

 ,דרע רעד וצ סינּפ ןטימ ריד רַאפ ןלַאפוצ ןלעװ ייז

 ,סיפ ענַײד ןופ ביוטש םעד ןקעלּפָא ןוא

 ןרַאה רעד} טָאג ןיב ךיא זַא ןַײז ןסיוו טסעוװ וד ןוא

 רימ ןיא ךיז ןלעוװ ןשױטנַא טינ סָאװ

 .ענַײמ רעפָאהרַאפ יד

 ?ביור ןַײז דלעה ַא ןופ ןרעוו ןעמונעגּפָא ןעק

 ?ןענירטנַא ןעק יצ -- ןטכערעג ַא ןופ גנַאפ רעד ןוא
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 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא ןעד (ה"כ

 (ו"כ

 ,דלעה ַא ןופ ןרעוו ןעמונעגּפָא ןעק גנַאפ רעד ךיוא

 .ךיוא ךיז ןעװעטַאר ןעק בור סרזכא םעד ןוא

 ,ןגירק ךיז ןיילַא ךיא לעװ םענַײד רעגירק ןטימ

 ,ןפלעה ייז לעװ רענייא ךיא ןיז ענַײד ןוא

 ,ענַײד רעקירדַאב יד ,ןסע ןבעג לעוו'כ

 ,בַײל ןגייא רעייז

 .טפַאז יו ענעגייא סָאד טולב סָאד ןרוּכש {ןואֵ
 -- ןסיוו טעװ טבעל סָאװ ץלַא {ןואנ

 רעפלעה ןַײד ,טָאג ןיב ךיא {זַא

 ,רענַײד רעזיילרעד רעד {ןואֵו

 !סבקעי רעק|רַאטש רעד)

 נ היעשי

 (א

 (ב

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא

 ַאזַא טג ַא רַאפ סע זיא סָאװ

 ?יז ןבירטרַאפ בָאה'כ סָאװ ןעמַאמ רעַײא וצ
 ס'זיא רענָאמ ענַײמ ןופ רעוו יצ
 ?םיא טפיוקרַאפ ךַײא ןבָאה ךָאד לָאז'כ סָאװ
 דניז ער'יַײא בילוצ ךָאד טנעז ריא
 ,ןרָאװעג טפיוקרַאפ

 -- בילוצ ערעַײא ןכערברַאפ יד ןוא
 .רעטומ רעַײא ןרָאװעג טקישעגקעװוַא זיא

 ?רענייק טינ ,ָאטינ ןוא ןעמוקעג ךיא ןיב סָאװ רַאפ
 .טרעפטנע רענייק טינ ןוא -- ןפורעג בָאה ךיא
 --טנַאה ןיײמ ױזַא ץרוק זיא ןעד יצ
 ?ןעַײרּפַאב ןצעמע ןענעק טינ
 חוּכ ןייק טינ ךיא בָאה יצ
 ?ןעמעוו ךיוא ןעועטַאר
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 (ח

 ,ןקורט ןצנַאג ַא םי ַא ךיא ךַאמ יירשעג ןַײמ טימ

 רבדמ ַא ןיא ןכַײט לדנַאװרַאפ'כ

 רעסַאװ ןָא ייז ןעקנוטשרַאפ שיפ ערעייז ןרעוו סע

 .טשרָאד רַאפ סיוא ןברַאטש ןוא

 ןעלמיה יד שינרעטצניפ טימ דײלקַאב'כ

 .קַאז ַא ןרעייז קעדוצ םעד ךַאמ'כ ןוא

 ןבעגעג גנוצ ַא רימ טָאה רַאה רעד טָאג
 עקידווענעקליוװ ַא

 ,טרָאװ ַא טימ ןטסיירט ןענעק ןדימ ַא ידּכ
 ,ךימ ירפרעדניא ןדעי טקעוו רע

 - ירפרעדניא ןדעי
 רעוא סָאד רימ ןקעוו רע טוט

 .עטנרעלעגליווו יו ןרעהוצ ךיז לָאז ךיא

 טנפעעג רימ רעוא ןַא טָאה רע --רַאה רעד טָאג

 ,ךיא בָאה טקינעּפשרעדיװעג טינ ָא -- ךיא ןוא
 .ןטָארטעגקירוצ טינ ,ןיינ

 ,רעגעלש ןבעגעגיירפ רעּפרעק ןַײמ בָאה ךיא

 ,רעּפוצ -- ןקַאב ענַײמ ןוא

 ןעַײּפש ןוא גנומעשרַאפ ןופ םינּפ ןַײמ בָאה ךיא

 .ןטלַאהַאב טינ

 ןפלעה רימ טעװ רע רַאה רעד טָאג ןוא

 ,ךיז טמעשרַאפ טינ רעבירעד בָאה ךיא

 ןןייטש ןופ} יו םינּפ ןַײמ טכַאמעג רַאפרעד בָאה ךיא

 .ףרעװ טינ טמעשרַאפ לעװ ךיא :טסּוװעג בָאה ךיא

 --טנָאנ זיא רעקידיײטרַאפ ןיַײמ

 ?ןלעטש ךיז רימ טימ גירק םוצ טעװ רעוו

 -- ןעמַאזַאב וצ ךיז רימ ןלעטש טָא
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 (י

 (א 2

 ?רבד-לעב ןַײמ ,רע זיא רעוו

 !רעטנענ ,םוק רימ וצ

 --רַאה רעד טָאג ךָאד טפלעה רימ

 קידלוש ןכַאמ ךימ טעװ סָאװ ,רעד ,רע זיא רעוו

 ,ןקלעוו שובלמ ַא יו ןלעװ ייז -- יז עלַא

 .לָאמ יד ןסעפיוא ייז טעװ סע

 --זיא ךַײא ןופ קיטכרָאפסטָאג רעוו

 טכענק ןַײז ןופ ןעמענרַאפ םיטש יד טעװ רעד

 ,לקנוט רעד ןיא טלדנַאװעג טָאה סָאװ

 ,ןיײש ןייק ךיז רַאפ טַאהעג טינ ןוא

 ,רעכיז ןַײז טָאג ןַײז ןופ ןעמָאנ ןיא טעװ רע

 .ןציטש ךיז רַאה ןַײז ףיוא ןוא

 ,רעַײּפ ַא טנערב ריא --ריא עלַא ךָאד

 !ריא טיש ןעקנופ טימ

 ןרעַײא רעַײּפ םענופ רעקַאלפ ןיא טייג ,טייג

 ...!ןדנוצעגנָא טָאה ריא סָאװ ןעקנופ יד ןופ ןוא

 ,ןעמוקעג ךַײא ס'זיא רימ ןופ ,רימ ןופ

 !ןגיל ןבַײלב ױזַא טנלע ןיא טעװ ריא

 א"ל הימרי

 (א

 (ב

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא

 ,קלָאפ סָאד רימ ןלעפעג זיא סע
 ...דרעווש ןופ ענעבילבעגכָאנ סָאד

 !ןלארׂשי ,ןקִיורַאב םיא יג !ייג

 ךָאנ ןטַײװ ןופ

 -- ,טָאג רימ ךיז ןזיוַאב טָאה
 !ןעמוקַאב ביל ךיד ךיא בָאה עביל ַא רעקיבייא ןַא טימ
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 ג

 (ד

 (ה

0 

0 

 (ח

 .דָאנעג ןַײמ טימ ךיד ןגיוצעגוצ ךיא בָאה רעבירעד

 ,ךָאנ ריד ןעיובפיוא לעוו'כ

 ,ןרעוו ךיוא טיובעגפיוא טסעוו וד ןוא

 !לארׂשי וד ,יורפגנוי וד

 גנוריצ ַא ריד ףיוא ןעגנעהנָא טסעוו

 ,ענַײד ןקיוּפ יד

 .סױרַא ןכעליירפ ןיא ץנַאט ןיא טסעו ןוא

 ןורמוש ןופ גרעב יד ןיא ןצנַאלפ ךָאנ רענטרעגנייװ טסעוו

 !ןייז) טרעצרַאפ ייז ןוא טצנַאלפעג יז רעצנַאלפ ןבָאה'ס יו

 :ןענַארַאפ גָאט ַא זיא'ס ןעד

 :ןפורעגסיוא סמירפא גרַאב םעד ףיוא רעטכעוו ןבָאה'ס ןוא

 ,ןויצ ןייק ןגיײטשפיוא ןלעוו רימ ,ףיוא טייטש

 .טָאג וצ ,רַאה רעזדנוא וצ

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא לַײװ

 !ןבקעי וצ דיירפ טגניז

 !רעקלעפ ןופ ץיּפש רעד ןיא ךיז טיירפ ןוא

 !ןרעה זָאל

 :טגָאז ןוא םיא טרעּפכַא

 !סלארׂשי בַײלברעביא ןַײד ,קלָאפ ןיַײד טָאג ףזלע}ה

 | ,דנַאל-ןופצ ןופ ייז ךיא גנערב טָא

 ,דרע רעד ןופ עלַא ן{דנע} יד ןופ ןעלמַאזפיוא ייז לעװ ךיא

 רעמָאל ַא ןוא רעדנילב ַא ייז ןשיווצ

 --ןרָאטעּפמיק ַא ןוא ערעגנַאװש ַא

 --ןעמַאזוצ ייז

 ,סיורג הנחמ ַא

 ,רעהַא ןרעקמוא ךיז עלַא ןלעוװ ייז

 ,ןייוו'ג ַא טימ ןעמוק ןלעװ ייז

: 12 



 (ט

 )י

 (א 5

 (ב "5

 (ג ?'כ

 ,ןריפ ייז ךיא לעװ םינונחּת טימ ןוא

 ,רעסַאװ ןכיײט ועביא ייז ןריפ לעוו'כ

 ,געוו ןכַײלג ןיא

 ,ןרעוו טלכיורטשעג םיא ןיא טינ ןלעװ ייז

 ,ןעוועג ןלארׂשי וצ רעטָאפ ַא ןיב ךיא --ךיא לַײװ

 !גנילטשרע ןַײמ זיא םירפא ןוא

 ,טרָאװ סטָאג טרעה ,רעקלעפ טרעה

 ,טַײװ רָאג ןופ רעדנעל ןיא ס'טלייצרעד ןוא

 | :טגָאז ןוא
 !ןביײלק םיא ףיונוצ טעװ ,לארׂשי ןופ רעביײרטעצ רעד

 .ףָאש ענַײז ךעטסַאּפ ַא יו ןטיה םיא טעוו'ר ןוא

 ,טָאג {םיא ןבקעי טָאה טזיילעגסיוא לַײװ

 .םיא ןופ ןרעקרַאטש ַא ןופ םיא טַײרּפַאב טָאה ןוא

 ךייה סנויצ ףיוא טרָאד ןעגניז ןוא ןעמוק ןלעװ ייז

 ,ןבעגעג טָאג ןופ סטוג סָאד לַא וצ ךיז ןעִיצ ןלעוו יז

 ,רעדניר ןוא ףָאש יד וצ ןוא לייא ןוא ןַײװ ,ןרָאק םוצ

 ;ןטרָאג ַא יו טקיזט|עזעג ןַײז טעװ לעז רעייז ןוא

 .ןדַײל טינ} ןיוש רערעמ ןלעװ ייז ןוא

 ךיז {ןעיירןפרעד טעװ טשרע {טלָאמעדַו

 ,ץנַאט םעניא יורפגנוי יד

 .ןעמַאזוצ יז עלַא --םינקז ןוא םירוחב ןוא

 ןרעייז רעיורט םעד לעוװ'כ ןוא

 ,דיירפ ַא ןיא ןעלדנַאורַאפ

 ,ייז ןטסיירט לעװ ךיא ןוא

 ,רעיורט רעייז ןיא ייז ןעיירפרעד ןוא

 ןטןייקיטעפ טימ םינהֹּכ ןופ לעז יד ךיא לעװ ןקיטעז ןוא

 --סטוג ןַײמ לַא ןופ ןרעוו טַאז טעװ קלָאפ ןַײמ ןוא

 !טָאג טגָאז
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 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא (ד"י

 ,לוק ַא ךיז הָמָר ןיא טרעה סע

 ,ןייוועג ַא

 ,ןיז עריא ףיוא טנייוו לחר

 ,ןטסיירט טינ רָאג ךיז טזָאל יז

 .ןרָאװעג טינ ןענעז סָאװ ,עריא ףיוא ןיז יד ףיוא

 :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא ן(ו"טנ

 ,ןענייוו ןופ לוק ןַײד ,םיא רעגייוו ,ָא

 ,ןרערט ןופ גיוא ןַײד ןוא

 -- טָאג טגָאז ,ןָאט ןַײד רַאפ ָאד גנונױלַאב ַא זיא'ס

 .דנַאל סאנוׂש ןופ ןעמוקקירוצ ןלעו ייז

 ,דנע ןַײד רַאפ ָאד גנונעפָאה ַא זיא'ס ןוא {(ז"טו

 -- טָאג טגָאז

 .םייהַא ךיז וצ ךיז ןרעקמוא ןלעװ ייז ןוא

 --טרעהעג ,טרעהעג בָאה ךיא {(ז"יו

 ;ךיז טלסיירט םירפא
 !ןרָאװעג טּפָארטשעג ןיב'כ ןוא ךימ טפָארטשעג טסָאה וד
 --סטנרעלעג טינ ַא בלַאק ַא יו

 --םוא ךיז רעק ךיא ןוא -- ךימ ךיז ןרעקמוא זָאל

 .רַאה רעד ,טָאג ןַײמ טסיב וד ,וד לַײװ

 . ,טרעױדַאב ךיא בָאה -- ךיז ןרעקמוא םַײב דלַאב לַײװ {(ח"יו
 ךיז ןסיוורעד ןַײמ ךָאנ דלַאב ןוא
 --טפיה רעד ףיוא ןגָאלשעג ךיא בָאה
 ,ןרָאװעג טמעשרַאפ ןוא ךיז טמעשעג בָאה ךיא

 .דנַאשטנגוי ןַײמ ןעמונעג ךיז ףיוא בָאה'כ לַײװ

 ?רערעַײט ַא ַאזַא ןוז ַא ןעד םירפא רימ זיא {(ט"י)

 ?טלטרעצעג דניק ַא יצ

 םיא ןופ דייר ךיא ןעוו זַא
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 םיא וצ טמורב'ס ןוא םיא ךיא ןָאמרעד

 - סױרַא דייוועגניא ענַײמ ןופ

 !טָאג טגָאז -- ןעמערַאברעד םיא לעוו'כ

 ןו"כ -ז"ט ,ד"ל לאקזזחיו

 -- ןקיליװַאב יז עֶלַא לעוו'כ |(זט)

 (ז 5

 ןקיליטרַאפ ךיא לעװ --רָאג עקרַאטש יד ןוא עטעפ יד
 -- ןלַאפרַאפ ייז ןוא

 !עלַא יז טייקיטכערעג טימ רעטיפ ךיא

 - רַאװק יא ,רַאד יא - ףָאש ענַײמ ריא ריא ןוא

 | !קערזש ַאו
 :רַאה רעד טָאג טגָאז ױזַא

 ןרעדינ טצעי ּפָאזרןַא וט ךיא

 םַאל ןוא םַאל ןשיווצ טּפשמ ןוא

 ןרעדיוו יד וצ { 1

 ...קעב {| 1

 סיוא רעדלעפ-עשַאּפ ךיז טביַײלק ריא --ךַײא קיניײװ זיִזאַו {(ח"ינ

 (ט 5

 (כר

 ;רעטעפ סָאװ ןוא רעסעב סזָאווַו

 סא טינ טצינ ריא סָאװ רעטרע-עשַאּפ עקירעביא יד{ }

 ...ריא טער{טעצו

 --סיז סיוא שינעפיט-רעסַאװ עדעי ךָאד טקנירט {רןיא

 .סיפ יד טימ טקיטָאלברַאפ ןוא ריא טמענ עקירעביא יד

 ,ןטָארטעצ טָאה ריא סָאװ טימ ףָאש ןַײמ ךיז טרעטיפ'ס ןוא

 .עטָאלב יד -- סיפ יד ערעיײא ןופ טקנירטרַאפ ןוא

 -- רַאפרעד

 :רַאה רעד ,ךַײא וצ טגָאז ױזַא

 ,324 -- 321 ןטַײז ףיוא רעטַײװ עז 16 -- 1 םיקוסּפ עטצעזעגרעביא יד ןופ טסקעט םעד *
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 (א"כ

 (ב"כ

 (ג"כ

 (ד"כ

 ,םַאצ ןיא ךַײא ןעמענ ךיא לעװ טָא
 ָאד דנוצעי ןטּפשמ לעװ ךיא ןוא
 --רעמעל ןשיווצ
 ,עטנוזעג ַא רָאג םַאל ַא
 ...םַאל ַא ערעגָאמ ַא ןוא

 ,ךיז טסיורג ריא לַײװ
 ,לסקַא ןַא טימ ןוא טיײז ַא טימ ךיז טּפוטש ןוא
 --ןסקַאװעגסױא רענרעה טימ ןוא
 !ריא טסיוטש

 ,עטכַאװשעגּפָא יד

 עטכַאמשרַאפ יד

 !ריא טסיוטש

 ןפרָאװעצ ייז עלַא ,ייז טָאה ריא זיב
 ןפרָאװעגסױרַא
 ,ןסיורד

 ןןפלעה רעבירעד ףָאש ןַײמ לעװ ךיא
 ,ייז ףלעוו יד ןופ ןפלעה
 ןייז) ןרעדנילּפ טינ רעמ ןיוש טעװ ןעמ
 ןסַאל ןוא םַוַאל ןשיווצ ןטּפשמ סע לעװ ךיא

 } ףיוא ,ךעטסַאּפ ןייא ייז רַאּפ םיטשַאב'כ
 - טכער טימ ןרעטיפ ייז טעװ רע
 ,טכענק ןיײמ ,ןריוד ןַײמ

 !ןַײז יז רַאפ ךעטסַאּפ ַא טעו רע

 ,טָאג ךיא -- ךיא ןוא

 ,דובּכ ןיא טָאג רעייז ןיב'כ
 ,דיוד ןיַײמ ,טכענק ןַײמ --טשריפ רעייז ןוא
 !טָאג ךיא ,טגָאזעג ס'בָאה ךיא

16 

 ו



 גנושטנעב ַא גרַאב ןַײמ ןיא ייז ךַאמ'כ ןוא (ו"כ

 ןשטנעמ יד רַאפ

 -- ןגער םעד ךיא ןלַאפ זָאל טַײצ ןַײז ןיא ןוא

 .ןגעז ןופ ןַײז ןגער ַא טעװ סע

 א עשוה-

 {(אָו

2 

1 

 ןעוועג זיא סָאװ טרָאװ סטָאג

 ,ירָאב ןופ ןוז םעד ןַעַשוה וצ

 זָחֶא ,םתוי ,הָיְזֶע ןופ ןטַײצ יד ןיא

 הדוהי ןופ ןגינעק יד --היקזחי

 םעברי ןופ ןטיַײצ יד ןיא ןוא

 ,שאוי ןופ ןוז םעד

 .לָארׂשי ןופ גינעק םעד

 טדערעג טָאג טָאה בייהנָא ןיא

 ,ןעשוה וצ

 :ןעשוה וצ טגָאזעג ױזַא טָאה רע ןוא

 ריד םענ ,ייג

 ,בָאה רעדניקנרוה ןוא ,רוה ַא יורפ ַא

 .דרע יד טעװ ןרעוו ןסַאלעגסוא לַײװ

 .טָאג ןופ ןָאטזעגּפָא! ןוא

 ןעמונעג טָאה ןוא ,קעװַא זיא רזעַו ןוא
 ,םִילבד ןופ רעטכָאט יד ,רמוג רעד
 ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז ןוא
 .ןריובעג ןוז ַא םיא ןוא

 ,325 --324 ןטַײז ףיוא רעטַײװ עז 30 -- 28 םיקוסּפ עטצעזעגרעביא יד .ה"כ קוסּפ רעד טלעפ'ס *
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 ן(ד)

 (ה

0 

6 

 |(ח

 :טגָאזעג םיא טָאה טָאג ןוא

 ,לאערזי :םענַײז ןעמָאנ {םעד ןָא ףור)

 --ךָאנ גנַאל טינ ןרָאג ליַײווַו

 ןענַאמרעד לעוו'כ ןוא

 ןאוהי ןופ זיוה} םעד לאערזי ןופ טולב סָאד

 ןךַײרגיניק סָאד} ןעגנערבמוא לעװ ךיא ןוא

 .סלארׂשי זיוה ןופ

 ן:גָאט םע}נעי ןיא ןַײז טעוו'ס ןוא

 ןגיוב-ןלייפ םעד ןכערבעצ לעוװ'כ ןוא

 .לאערזי ןופ לָאט ןיא

 ן,רעןדיװ ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז ןוא

 ,רעטכָאט ַא ןריובעג טָאה יז ןוא

 :טגָאזעג םיא טָאה רע ןוא

 ,הָמָחְר-אל :ןריא ןעמָאנ םעד ןָא ףור

 -- "עקידמירַאברעד טינ יד"

 ,רעמ טינ לעוו'כ לַײװ

 ,סלארׂשי זיוה סָאד טינ םערַאברעד'כ

 .ייז ןגָארטרַאפ ןָאט לָאז'כ

 ןסהדוהי זיוה סָאד ןוא
 ,ןעמערַאברעד ךיא לעוו

 1 } טָאג טימ לעוו'כ ןוא

 ,ןפלעה ייז

 ןפלעה טינ לעוו'כ ןוא
 | ןמ טימ ןוא דרעווש טימ
 6 } רעטַײר ןוא דרעפ טימ

 ,המחר-אל רעד טניײװטנַא טָאה יז ןוא

 ,רעקזיד}מ'רַאברעד טינ

 ןרָאװעג קידעגָארט זיא ןיז) ןוא

 .ןריובעג ןוז ַא טָאה ןוא
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 :טגָאזעג טָאה רע ןוא {(ט1
 --יִמַע-אֹל :ןעמָאנ ןַײז ןָא ףור

 ,קלָאפ ןיַײמ טינ

 ,קלָאפ ןיַײמ טינ טנעז ריא לַײװ

 !ןַײז רעַײא טינ לעװ ךיא --ךיא ןוא

 ב עשוה

 ןרעדניק| סלארׂשי ןופ לָאצ יד טעװ ןַײז וא (א

 טעוו סָאװ םי ןופ דמַאז יו

 ,טלייצעג טינ ןוא ןרעוו ןטסָאמעג טינ

 סָאװ ,טעװ ןיַײז ןוא

 :ײיז וצ ןרעוו טגָאזעג לָאז סע טָאטשנַא

 "!קלָאפ ןַײמ טינ טנעז'ר"

 :ןרעװ טגָאזעג ייז וצ טעװ

 "!טָאג ןקידעבעל ַא ןופ רעדניק"

 ןלעו'ס ווא (ב

 הדוהי ןופ רעדניק יד ןרעוו ןבילקעגפיונוצ

 --לארׂשי ןופ רעדניק יד ןוא

 | ןעמַאזוצ ייז עלַא

 ןָאטּפױרַא טּפױה ַא ךיז רעביא ןלעװ יז ןוא

 ,דנַאל םעד ןופ עלַא ייז ןגיײטשפיוא ןלעוו ןוא

 ן.לארׂשןי ןופ גָאט ןרעד ס}יורג ,זיא סיורג לַײװ

 ,טגָא (ג
 ןקלָאפו ןַײמ {:טגָאז) רעדירב ערעַײא וצ
 ןעקידמ'רַאברעד :טגָאז רעןרעיײא רעטסעווש רעד וצ ןוא

 !ךיז טגרק (ד
 ן,ךיז) עמַאמ רעַײא טימ טגירק
 ,בַײװ ןַײמ טינ זיא יז לַײװ
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 !(ח)

 {(ט1

 ןַאמ ריא טינ ןיב'כ -- ךיא ןוא

 ןעַײרערוה עריא ןָאטּפָא ךיז ןופ יז לָאז ןוא

 עריא ןטיײקנסַאלעגסױא יד ןוא

 .טסירב עריא ןשיווצ ןופ

 ,עטעקַאנ ַא סיוא ריא וט'כ לַײװ

 סיוא ריא לעטש'כ ןוא

 .ןריובעג ריא ןופ גָאט ןיא יו

 ,רבדמ ַא יװ ריא ךַאמ'כ ןוא

 ,עטסיװ ַא דנַאל ַא טימ יו ריא טימ וט ןוא

 .ןטױט ריא טשרָאד ןיא לעו'כ ןוא

 -- ןיז עריא ןוא

 יז ןעמערַאברעד טינ לעוו'כ

 .ייֵז עלַא רעדניק-ןרוה ןענעז ייז לַײװ

 ,רעטומ רעייז טָאה טרוהעג לַײװ

 ,ייז ןגָארטעג טָאה סָאװ יד טָאה טמעשרַאפ
 יז טָאה טגָאזעג לַײװ

 ,ןייג עניײמ עטבילעג יד ךָאנ לעװ ךיא
 ,טיורב ןַײמ רימ ןביג סָאװ יד

 סקַאלפ ןַײמ ךיוא ןוא לָאװ ןַײמ ןוא רעסַאװ ןַײמ
 .ענַײמ ןעקנַארטעג יד ןוא לייא ןַײמ

 ךיא םיוצרַאפ עקַאט ןרַאֿפרעדַו

 ,געוו ןַײד ריד עקידעכעטש ןגיַײוװצ) טימ

 ןריא ןַאקרַאּפ םעד ןלעטשרַאפ ןואנ

 .ןעניפעג טינ עריא ןגעוו יד טעװ יז ןואַו

 יז ןגָאיכָאנ טעוו יז ןְזואַו

 עריא עטבילעג {ידו

 ןכיירגרעד טינ ייז טעוו יז ןוא

 ןכוז יז םורַא טעוו יז ןוא
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 )י

 (א "5

 (ב"י

 (ג "5

 (ד "ר

 ,ייז ןעניפעג טינ ןוא

 :ןגָאז ָזַאד טעו יז

 ןםןוא ךיז רעק ךיא ןוא ךיא יג טָא

 ...ןטשרע םעד וצ ,םענַײמ וצ ןַאמ םוצ

 ן.טנַײה רעד|ייא רימ לָאמ ַא ןעוועג זיא רעסעב לַײוװ

 --יז ןוא

 יז טָאה טסּוװעג טינ ךַא

 ,ןרָאק םעד ריא ןבעגעג ךיא בָאה סָאד זַא

 לייאמיוב ןוא ןַײװ םעד ןוא

 רָאג ןוא ,טרעמעג ריא ךיא בָאה רעבליז ןוא

 .טכַאמעג סע לעב ןרַאפ ןבָאה יז

 ךיז םוא ךיא רעק רעבירעד

 טַײצ ןַײז ןיא ןרָאק ןַײמ ּפָא םענ ןוא

 ,גָאט ןטמיטשַאב םוצ ןַײװ ןַײמ ןוא

 לָאװ ןַײמ וצ םענ'כ ןוא

 סקַאלפ ןַײמ ךיוא ןוא

 ,דנַאש יד ריא ןקעדרַאפ ףרַאד סָאװ

 דנַאש ריא ןקעדפיוא ךיא לעװ טצעי

 ,עריא עטבילעג יד ןופ ןגיוא יד רַאפ

 ן.טנַאה ןַײמ ןופ} יז ןעװעזטַאר} טעװ טינ רענייק ןוא

 {,ןענ פ} יד ריא ןרעטשעצ לעוו'כ ןוא

 ן.ןריא שדוח}-שאר םעד ,בוט-םוי ריא
 .געט-בוטז-םוי) עלַא ןוא תבש ריא ןוא

 ןעריא רעמייבנביורט ידו ןטסיוװרַאפ לעװ'כ ןוא

 םיובנגיַײפ ריא ןוא

 :טָאה טגָאזעג יז סָאװ

 ,רימ ןיולנרוה ַא זיא'ס"

 "...ןבעגעג רימ ןבָאה ענַײמ עטבילעג יד סָאװ
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 (ו"ט

 דלַאװ .ַא ןיא יז דליוו ןעלדנַאװרַאפ לעװ ךיא

 .ץנַאג ייז היח-דלעפ יד ןסעפיוא טעוו'ס

 ןרעטעג- ןלעב יד ןופ געט יד ריא ןענָאמרעד לעװ'כ ןוא

 ,טרעכיורעג טָאה'ז עכלעוו רַאפ

 ,ךעלגניריוא עריא ןיא טצוּפעגסױא ךיז

 עריא עטבילעג יד ךָאנ קעװַא זיא ןוא

 ...טָאג טגָאז -- רָאג ןסעגרַאפ יז טָאה ךימ ןוא

 ,יז ןדייררעביא ךיא לעװ ,ָא רַאפרעד (ז"ט

 (ז 2

 ,רבדמ ןיא ןריפקעװַא יז לעוו'כ

 ...ןצרַאה םוצ ריא ןדייר ןוא

 ןבעג ריא טרָאד ןופ לעוו'כ ןוא

 ,רענטרעגנַײװ עריא
 לָאטסקילגמוא {םעדו ןוא

 ריט ןפָא סגנוניפָאה ַא ןיא ןעלדנַאורַאפ {ךיא לעווַו

 ,געטסטנגוי עריא ןיא'וו טרָאד ןעניוװ טעוו ןיז ןואָו
 .םירצמ ןופ ןײגסױרַא ריא ןופ (ג}ָאט ןםעד ןיא יווַו

 :טָאג טגָאז - גָאט םענעי ןיא ןַײז טעווו'ס} ןוא {(ח"יַו

 !ןַאמ ןַײמ :ךימ ןזפור וטסעווַו
 !רענַאמַאב ןַײמ !לעב ןַײמ :ךימ ןפזור טינ טסעוו ןואנ

 ןָאטּפָא לעװ ךיא ןוא {(ט"'יו

 (כ

 ןצעג-םילָעב יד ןופ ןעמענ יד

 ,ליומ ריא ןופ
 ןרעייז ןעמָאנ ןטימ ןלעװ ייז ןוא

 ,רעמ ןרעוו ןיוש טנָאמרעד טינ

 | ןסילש ןגעוו טרעייז רַאפ דנוב ַא לעװ'כ ןוא
 ןלמיה ןרעט}נוא לגייפ יד טימ ןוא היח-דלעפ רעד טימ

 .דרע'רד ףיוא סָאװ םזע}רעװ יד טימ ןוא
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 (א"כ

 גירק ןוא דרעווש ,ןגיוב-ןלייפ ןוא

 ןכערבעצ דנַאל ןיא ךיא לעװ

 .ןזָאל ןעור ייז טייקרעכיז ןיא ןוא !

 .ןיוש קידנעטש ףיוא ךיד ןסנקרַאפ לעװ'כ ןוא

 ןסנקרַאפ לעװ'כ ןוא

 ,ךיד טכער טימ ,טייקיטכערעג טימ

 ,םימחר טימ ןוא דסח טימ

 ןביולג טימ ךיד ןסנקרַאפ לעװ'כ ןוא ב"כ 2

 ,ןטָאג} ןענעקרעד טסעוו ןוא

 ,םענעי ןיא {גָאט ןיא) ןַײז טעו סע ןוא ן(ג"כו

 (ד"כ

 (ה"כ

 ןטָאג טגָאז ,ןרעןפטנעַאב ךיא לעוו

 ןןעלמיה יד ןרעפ}טנעַאב ךיא לעוו

 ןדרע רעד ןרעפטנעַאב ןלע!וװ ייז ,ייז ןוא

 --דרע יד ןוא

 (ןרָאק םעד| ןרעפטנעַאב טעװ יז

 ןלייאמיוב ןןַײװ םעד ןוא

 ןלאערזיו ןזרעןפטנעַאב ןלעוו ייז --ייז ןוא

 ,דרע'רד ןיא יז ןעייזרַאפ לעװ'כ ןוא

 ,רעקידמירַאברעד טינ רעד ןעמערַאברעד לעוו'כ ןוא
 ;קלָאפ-ןַײמ-טינ וצ ךיוא ןגָאז לעװ'כ ןוא
 !קלָאפ ןיַײמ טסיב וד
 !טָאג ןַײמ :רימ ןגָאז טעװ רע ןוא

 ג"י עשוה

 טדערעג ןרעטיצ ַא טימ טָאה םירפא ןמז לכ (א
 ,לארׂשי ףיוא טקיטלעוועג טָאה
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 (ח

 -- ךיז לעב ןטימ טקידלושרַאפ טָאה רע רָאנ יו

 .ןברָאטשעג רע זיא

 ,רעמ ייז ןקידניז ןעוט טצעי --טצעי ןוא

 ןרעבליז) רעייז ןופ טכַאמעג דליב ןסָאגעג ַא ןבָאה יז

 -.לכׂש רעייז טול --רעדליבצלָאה ןוא

 !זיולב טעברַא-רעלטסניק

 :ייז ןגגָאז יז וצ

 !ייז ןשוק רעבלעק ןוא רעטכַאלש-ןשטנעמ

 ,ןַײז ןקלָאװ-ןגרָאמירפ ַא יו ייז ןלעװ רעבירעד

 ,טינ טרעוװו ןעניגַאב טלַאפ סָאװ יוט רעד יו ןוא

 רעַײש ַא ןופ ןזָאלבעצ סעװעלּפ יו

 .ןעמיוק ןופ ךיור ַא יו ןוא

 ,םירצמ דנַאל ןופ טָאג ןַײד ןיב ךיא -- ךיא ןוא

 !ריזמַו ץוחַא טינ טָאג ןייק טסנעק וד ןוא

 .ןענַארַאפ טינ זיא רימ רעסיוא רעפלעה ןייק ןוא

 ,טנעקעג ךיד רבדמ ןיא בָאה ךיא
 ...ןשינעקירט ןופ דנַאל ןיא

 עשַאּפ רעייז ףיוא ייז ןענעז ןזעוועג רָאנ יו

 ,ןסעגעג טַאז ךיז ייז ןבָאה
 ךיז טקיטעזעג טרָאד ןבָאה ייז רָאנ יו

 - ץרַאה רעייז ןרָאװעג ךיוה זיא

 .ןסעגרַאפ רימ ןָא ייז ןבָאה רעבירעד

 ןַײז ייז ביל ַא יו לעוו'כ ןוא

 .ןקוקסיוא יז געוו ַא ףיוא רעגיט ַא יו ןוא

 רעדניק ענַײז ןופ טבױרַאב ,רעב ַא יו לעוו'כ

 ,ייז ןענ'געגַאב
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 (א "5

 (ב "5

 (ג "5

 (ד 5

 (ו"ט

 ףיוא ןצרַאה רעייז ןופ סָאלש םעד סַײר ןוא

 טרָאד = ,?ייז רעצרַאפ ךיא ןוא

 .ייז טלַאּפשעצ דלעפ ןפיוא היח יד ,רעגנוי ַא בייל ַא יו

 ,סע זיא ,לארׂשי ,טײקנברָאדרַאפ ןַײד

 !ףליה ןַײד ,רימ ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןַײד

 ןןפ}ןלעה ךיד טפרַאדעג טָאה סָאװ ,ןַײז גינעק ןַײד לעוו'כ ,ָאי

 ,םיטפוש ענַײד ןוא טעטש ענַײד עלַא ןיא

 :טגנַאלרַאפ טסָאה וד ,וד סָאװ

 "!ןטשריפ ןוא רימ גינעק ַא ביג ,ָא"

 !ןבעג ,םענַײמ ןרָאצ ןיא ,ריד גינעק ַא לעװ ךיא

 !ּפֶא ,םענַײמ ןיא ,םיא ןרָאצ ןיא םענ'כ ןוא

 ,סמירפא דניז יד זיא טלקיוועגנייא

 .ןכערברַאפ ןַײז ןטלַאהַאב

 ןירעניוועג ַא ןופ ךָאנ ןעייוו יד םיא ןלַאפַאב סע

 ,גולק טינ זיא ,ָא ןוז ַא ,רע ןוא

 ןענעק ןײטשַײב טינ טעװ רע תעב
 .רעדניק ןופ טרובעגרעווש םעד

 !םוקמוא ןופ ןזיילסיוא ייז לָאז ךיא

 !ייז ןעַײרּפַאב ךיא לָאז טיוט ןופ

 ,טױט ןַײד ןַײז עקַאט לעווװ'כ ,ָאי ,ָאי

 ןַײז ןברַאדרַאפ ןַײד לעוו'כ

 ...תונמחר רימ ןגיוא יד ןופ ,רימ קעװַא

 ,טדליורַאפ רע ןרעוו טעװ רעדירב ןשיווצ ןעד

 ,טניוװנגרָאמ ַא טמוק סע

 ן,ןףיוא רבדמ ןופ טגַײטש רע ,טָאג ןופ טניוו ַא

 ,לַאװק ןַײז טעוו ןרעוו ןקורט ןוא
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 ן...ןףיט-רעסַאװ ןַײז רָאג טנקירטעגסיוא ןוא

 .ןטייקיטסולג עלַא ןופ ןזרעןדנילּפסױא רצוא םעד טעוו רע

 + } בויא

 ןריולרַאפ גָאט רעד ןײג לָאז (ג

 .ןריובעג ןיב'כ ןכלעוו ןיא

 :ןַאד ןלױפַאב טָאה סָאװ טכַאנ יד ןוא

 !ןַאמ ַא טימ רעגנַאװש רעוו

 ,ןַײז רעטצניפ לָאז רעקינעי רעד ,גָאט רעד (ד

 ,םיא ןענָאמ טינ טָאג לָאז

 ,םיא ןענָאק טינ
 .ןיײש יד םיא ףיוא לָאז ןלַאפ טינ

 -ןקערש ןוא ןטָאשטכַאנ ןוא שינרעטצניפ (ה
 !רעזיילרעד יד ,ייז ןַײז ןלָאז ,ענַײז

 ןקעדרַאפ םיא רעטצניפ ןקלָאװ ַא לָאז סע

 ן.ןןזייב ַא גָאט ַא ןופ ןציה ןיא יװ דחּפ ַא ןפרַאװנָא ןוא

 !ריא רָאי עצרַאװש יד לַא וצ -טכַאנ ענֹועיֶו (

 ןרעהעג טינ

 ןרעוו יז לָאז טנכערעגוצ טינ

 ערָאלק וצ געט וצ

 טכַאנ ענעי ָא ...רָאי ץנַאג ַא ןופ געט וצ

 ןיוש ָאטינ סָאװ

 ,טכַארטַאב ןיא יז לָאז ןעמוק טינ

 .םישדח יד ןופ לָאצ ןיא

 ,גנַאב ןוא טכַאנ ענעי לָאז ןַײז טמַאזנייארַאפ  (ז

 ,גנַאזעג ריא ןיא ךיז ןעמוקַאבנַײרַא טינ לָאז
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 (אייי

 (ב"י

 (ג"י

 (ד "'כ

 (ו"ט

 (ז "ט

 ,ןקערש טימ לופ רעטלישרַאּפ-גָאט יד ריא ןטליש ןלָאז

 .ןקעוו ןֶחֵיְוִל םעד ןפרַאד סָאװ יד

 ןרעוװ ןלָאז רעטצניפ

 ,ןרעטש-טנוװָא עריא
 - ןַײש יד ןקוקסיוא יז לָאז ןוא

 !ןַײז טינ לָאז יז

 ןרעוו'ס טנפעעג יװ ןעז טינ לָאז יז

 .ןרעטש-ןגרָאמ םענופ רעּפמיװ יד

 טכַאמרַאפ טינ יד ןריט ידו טזָאהן'ר לַײװ
 | ,טכַארט ןסרע)טומ ןַײמ ןופ

 ןגרָאז ליפ טימרעד טלָאװ רע

 ...ןגרָאברַאפ רימ ןגיוא יד ןופ

 ?ןברָאטשעג ביַײלרעטומ ןופ ךַײלג {ןבָאה טינ ךיא לָאז| סָאװ רַאפ

 .ןברק ַא ןיוש ןוא סױרַא ךיוזכ} סעמַאמ ןופ

 ןגיובעג רימ וצ ךיז ןעינק ןבָאה סָאװ וצ

 ?ןגיוזעג ןַאד בָאה ךיא סָאװ טסורב יד סָאװ וצ ןוא

 ,טורַאב ןוא קיור ןגעלעג טצעי טלָאװ'כ

 .טוג רימ ןעוועג טלָאוו'ס ןוא

 ,ןעניפעג ךיז ךיא טלָאװ םימכח-טלעוו טימ ןוא םיכלמ טימ
 .ןענַיור ךיז רַאפ סיוא ןעיוב ,ןעיױב סָאװ

 ןסעזַאב דלָאג ןבָאה סָאװ ןרַאה טימ רָאג יצ
 .רעסעלש ער'ייז רעבליז טימ ןָא ןליפ סָאװ

 ןטלַאהַאב עלעפוע ןַא'װ רָאג יצ

 ,ןטלַאהעגסױא טינ ךיא טלָאװ

 - ןַײז גרַאװניײלק יו טלָאװ'כ
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 )ז "5

 (ח "5

 : (ט 5

 (כ

 (א"כ

 (ב"ב

 (ג"כ

 (ד"כ

 !ןַײש יד טינ ןעעז סָאװ

 - רעדניז יד ןרעגרע ךיז טרעהעגפיוא ןבָאה טרָאד
 ן.ןרעדנימ טינ טרָאד ןעור עטַאמ יד ןוא עדימ יד

 ...רעקקירוצ ןָא ,ןסָאלשרַאפ ,טורַאב טרָאד ןגיל יז

 .רעקירדַאב ַא ןופ לוק ןייק טינ ןרעה ןוא

 ,טכער עבלעז יד -- סיורג יא ןיילק יא

 .טכענק רעד זיא םענַײז ןופ תיבה-לעב ןופ יַײרפ ןוא

 ?ןבעג ןכעלקילגמוא םעד טכיל רע ףרַאד סָאװ

 ?ןבעל ייז גוט סָאװ -- עטרעטיברַאפ יד ןוא

 ,ןטלַאק םעד ,טױט םעד סיוא ןקוק סָאװ יד ָא
 .ןטלַאהַאב ףיט רצוא ןַא טכוז ןעמ יװ םיא םוא ןכוז סָאװ

 ,ךיז ןעיירפ סָאװ יד טָא
 יז ןעיײגרַאפ'ס סָאװ יד

 ןעניז יד דיירפ רַאפ

 ...ןעניפעג וצ רבק ַא

 - גולפ ןיא שטנעמ רעד

 גונעג טשינ ָא
 טלעטשרַאפ םיא זיא געוו ןַײז סָאװ

 .טלעוו ןַײז םיא רַאפ טמיוצרַאפ טָאג ךָאנ טָאה

 ןסיב ןיײמ טיורב ןַײמ גָארט ךיא ךָאנ רעדייא

 ןצפעל עניַײמ וצ ,וצ

 ןצפיז ענַײמ ןוא ,עניַײמ ןצכערק יד ךיז ןרעה

 - ןעמוק

 ןסיגעצ ןוא ןסיג ןוא

 ן.ןןעמורב ןַײמ ןוא ענַײמ ןעיירשעגייוו יד ךיז רעסַאװ יו
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 טַאלב ַא יו טרעטיצעג בָאה'כ ןכלעוו רַאפ דחּפ רעד (ה"כ

 ןפָאלעגסיֹורָאפ רימ זיא
 טַאהעג קרַאטש ארומ בָאה'כ רעכלעוו רַאפ קערש יד ןוא

 .ןפָארטעג ךימ טָאה

 ,ןעוועג ליטש טינ ,ןעוװעג טינ קִיור ןיב'כ (ו"כ

 - טסּוװעג ור ןייק ןופ טינ
 -- ןעשעג זיא'ס ןוא

 !סורדרַאפ רעד זיא סיורג ןעמוקעג ךַא ,ןעמוקעג

 היעשי רפס ןיא ח"מ קרּפ ןופ גנוזעלרָאפ רעד וצ המדקה עטמַארגעג



 11 ריפניירַא

 ןשידִיי ןופ טלעטשעגרָאפ ןעוועג זיא .ןזרעפ ןיא ,עמעט רעשיכ"נּת רעד ףיוא דליב שיטַאמַארד ַא
 םוצ טקורדעג ָאד טרעוו רוקמ רעשידִיי רעד .ָאטעג ןיא גנוגעװַאב-"רורד" רעד ןופ זיַײרק ןשיטַאמַארד

 טימ ,גנוצעזרעביא עיונעג ַא זיא טסקעט רעשידִיי רעד .די-בתּכ ןטעװעטַארעגּפָא ןטיול ,לָאמ ןטשרע

 .ק.י סָאװ -- "ושעו בקעי" לַאניגירָא ןשִיערבעה םעד ןופ ,ןעגנורעדנע עקיטכיוומוא ןוא קיניײװ רָאג

 לַאנרושז-טנגוי ןשִיערבעה ןיא טקורדעגּפָא ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןבירשעג טָאה

 ,(השרו) ימלוע :עז) ןַאמלעדניא ןנחלא ןוא קעהנזָאר לאומש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא יימלוע"

 ,(46) 17 ,(17.5.1938) ח"צרת רייא ז"ט ;238-237 יזז ,(45) 16 ,(2.5.1938) ח"צרת רייא 'א ,'ג הנש

 - המישר סלַאטנעמולב ןיא .ןַארַאפ טשינ ןזרעפ ןייק ןענַײז טסקעט ןשִיערבעה ןיא ,(254-253 'וז

 זיא ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוצעזרעביא יד ןעוו עטַאד עיונעג יד .8 'מונ טרָא ןפיוא טרירטסיגער

 יײב רשקה ןטיול:תוריּתס טימ לופ ןוא ןדיישרַאפ ןענַײז עטַאד רעד ןגעוו ןגָאזסױרַא יד .טנַאקַאבמוא

 .ק.י רעדייא ךָאנ ,ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ וׂשע ןוא בקעי" זיא ,32 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ

 .1940 רעמוז -- טסייה'ס ,עסערּפ-"רורד" רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא וויטקַא טָאה

 ןיא .1941 ףוס זיב ןרעוו ןבירשעג טנעקעג "וׂשע ןוא בקעי" טָאה ,463 יז ,ןיקטבול ַײב רשקה ןטיול

 זיא ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא .19401?1" :לַאטנעמולב טבַײרש ,המישר ןַײז

 יד רַאפ ךָאנ :טסייה'ס ,9 'מונ ,טרָאד ,4 1940 רעבמעצעד? "א"שּת ולסּכ" :הרעשה ַא יו ןבעגעגנָא

 ,ןַאבַאר (ןַאמלָאפ) הוח ןופ טפַאשתודע רעד טױל .ייז טימ טַײצ ןייא ןיא יצ ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת

 רעד תעב עלָאר-בקעי יד טליּפשעג ָאטעג ןיא טָאה ןוא תואטיגה ימחול ץוביק ןיא טציא טבעל עכלעוו

 זיא ָאטעג רעד יװ םעד ךָאנ טיַײצ רעטשרע רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ גנולעטשרָאפ יד זיא ,גנולעטשרָאפ

 ,1940/41 רעטניוו םורַא :טסייה'ס ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ

 ענַײז ןופ ןענַאטשַאב זיא ,טריפעגנָא טָאה .ק.י רעכלעוו טימ עידוטס עשיטַאמַארד עשידִיי יד

 רעטלע ןיא ,ןרַאנימעס עמייהעג יד ןופ ןוא "רורד" ןופ עיזַאנמיג רעשידרערעטנוא רעד ןיא םידימלּת

 יד .(32 יז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ ;17716 'ח ,ןמלופ -פ"עבת :עז) רָאי 17 זיב 15 ןופ

 רעטשרע רעד ןופ ךשמב תוחּפה-לכל ןוא ,ָאטעג םענופ ןסילש ןכָאנ ,וויטקַא ןעוועג זיא עידוטס

 .ןטנװָא-ך"נּת יד ןופ לײטײטשַאב ַא יו ,1941 רָאי ןופ טפלעה

 יו טסקעט םעד קידנזָאלרעביא ,המחלמ רעד רַאֿפ ןוֿפ קרעו ענעֿפַאשעג ןיוש טימ ךיז ןעינַאב סָאד

 ,ןענָאסלענעצַאק קחצי ַײב ןדנוברַאפ ךעלדנעטשרַאפ זיא ,טרעדנעעג-טינ ןצנַאג ןיא טעמּכ -- זיא רע

 טימ יו ,ןשינעעשעג יד ןגעוו ןגָאזװצסױרַא ךיז ןיילַא שירעלטסניק שינעפרעדַאב רעד טימ ױזַא טשינ

 סָאװ ימ ןוא טַײצ יד .זַײרק ןשיטַאמַארד םענופ ןעגנולעטשרָאפ יד רַאֿפ ןשינעּפרעדַאב-רַאוטרעּפער

 םַײב ןוא ,אפוג רַאוטרעּפער ןרַאפ קרעוו ןבַײרשנָא ןוא ןצעזרעביא םַײב טגײלעגנַײרַא טָאה .ק.י

 רעד וצ ןרעוו טנכעררַאפ ןפרַאד ,סעקנעצס ןוא רעדליב עשיטַאמַארד יד ןלעטשרָאפ ןוא ןריזינעצסניא

 ןופ ןעמַאר יד ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא .ק.י רעכלעוו טימ טעטיוויטקַא רעשירעיצרעד רעטגַײװצרַאפ

 ןופ ךשמה ַא ןעוועג הׂשעמל זיא טעטיוויטקַא יד טָא .הפוקּמ-ָאטעג רעטשרע רעד ךשמב ,ץולחה-רורד

 .המחלמ רעד רַאפ טרילומיטס ןוא טריפעגנָא טָאה .ק.י עכלעוו טימ ,ןעוטפיוא עכעלנע

 יד ןופ ןעמַאר יד ןיא ,הפוקּת-ָאטעג רעטשרע רעד ןוֿפ טעטױװיטקַא עשירעלטסניק-שירַארעטיל יד
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 ס'קיי ןיא לּפַאטש ַא זיא ,עידוטס-רעטַאעט ןַײז ןופ ןעגנולעטשרָאפ עשיטַאמַארד ןוא ןטנווָא-ך"נּת

 םעד ךשמב ,ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד ןופ םענַאב םענײמעגלַא םעד ךַײלג וצ ּפָא טלגיּפש סָאװ ,ןפַאש

 ערעייז ןעִיצרעד וצ ןוא טריזינַאגרָא ךיז ןטלַאהרַאפ וצ טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו ,רָאי-ָאטעג ןטשרע

 שטנעמ םלצ םעד קידנרילרַאפ טשינ טַײצ-המחלמ ערעווש יד ןעמוק וצ ַײב עדריוו טימ ידּכ ,םירבח

 סָאװ ,רָאמוה טימ לופ גנולעטשרָאפ ַא ,"וׂשע ןוא בקעי" דליב עשיטַאמַארד סָאד .ןלַאעדיא ענַײז ןוא

 ןגעוו .רָאג זיב טסַאּפעגוצ קעווצ םעד רַאפ ןעוועג זיא ,"טייקידושע" סוׂשע ןופ טכַאמעג קזוח טָאה

 .27 ,19 ,17 ,16 ,12 'מונ :רעטיײװ לשמל עז ,ןימ םעד ןופ ןעגנולעטשרָאּפ ערעדנַא

 ןטימ טרירטסיגער טרָאד זיא ןוא תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- קי ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד

 ,גנוצעזרעביא רעשידִיי רעד ןוא לַאניגירָא ןשִיערבעה ןשיווצ םייוניש עטלייצעג יד .8.11/1006 'מונ

 .גנַאהוצ ןשיגָאלָאטסקעט ןיא ןזיוועגנָא ןרעוו

 וׂשע ןוא בקעי

 ן.ןרעַײּפ ַא טנערב סע .טלעצעג ןַײז ןיא בקעי

 ּפָאט ַא ןיא רעַײפ םַײב טשימ בקעי
 ן } לפעל ןטימ קידנשימ) בקעי

 (סטכער רעטצנעפ

 } רעד {בינו

 ן } שיילפ ןסע

 !טָאג ןַײמ ,טָאג ָא

 ,ךיד ןטעבעג ךיא בָאה סָאד

 טָאג :ןטעבעג בַײלרעטומ ןיא

 - ליוװ ךיא !ךיא ,רעטשרע רעד

 !ןטשרע םעד ךימ ןריובעג לָאז עמַאמ יד

 טלעוו רעד ףיוא רעטשרע רעד ליװ ךיא

 { } טכיל ןַײד ןעזרעד

 ,טָאג ,ענַײד ןעלמיה יד ליוו ךיא

 .ןענעיילוצרעביא ךעלגעממוא לטַײז עבלַאה ַא זיא ,ָאד *
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 !רעטשרע רעד ןקוקנָא יז ליוו ךיא

 ,טינ דרע ןַײד רַאג ךיא ,ןיינ ָא

 ,עלַא תורצוא עריא טינ

 ,ךיא רַאג ןעלמיה ענַײד רָאנ

 !טָאג ,ענַײד ןעלמיה יד ,עקיטכיל יד

 סעטצנעפ םוצ טגערעגפיוא ) -- רע טָאה

 טכַארט סעמַאמ רעד ןיא טרָאד זיא סָאװ

 - ןסעזעג טַײז רעד ַײב רימ

 - !ךימ ןָאטעג סיוטש ַא ןוא ןעגנורּפשעגפיוא

 (טרעטיברַאפ )

 - טלעוו יד ןעזרעד טפרַאדעג בָאה'כ ןעוו

 - סיוטש ַא רימ ןבעגעג טנַאה עדליוו ןַײז טָאה

 .ייָא ,ָאי
 חוּכ ןיא טפערטַאב סָאװ

 ...ָאי ...ָאי -- רערעקרַאטש ַא ךיא ןיב

 ,טנעקעג רימ ןופ ןפרַאװּפָא םיא בָאה ךיא

 ,געלשעג ַא ןדַײמרַאפ טלָאװעג בָאה רעבָא ךיא

 ,טכַארט סעמַאמ רעד ןיא ,טרָאד יירעגירקעג ַא

 ,ןייטשריובעג םעד ףיוא

 ...ןעייווצ ןריובעג םַײב

 ,ךיז ןטלַאהעגנַײא עלַײװ ַא בָאה ךיא

 !טקיטעּפשרַאפ בָאה ןוא --רָאנ עלַײװ ַא

 ,סופ םַײב םיא ןָאט ּפַאכ ַא רָאנ ןזיװַאב בָאה'כ

 ...טסיזמוא ץנַאג ןוא

 ,גנַאב רימ טוט סע יװ ,ךַא

 ,גנַאב רימ גנוקיטעּפשרַאפ יד ,ָא טוט יו

 ,ןריובעג םיא ךָאנ רָאנ עלַײװ ַא ןיב'כ סָאװ

 ,לַײװ ַא טכיל סָאד ןעזרעד בָאה'כ סָאװ

 | !םיא ךָאנ לַײוו ַא

 ,ןברַאטש רעִירּפַא סצנַאג ַא רָאי ַא טימ רעסעב ליוו'כ

 ,טכיל סָאד ןקוקנָא רעִירפ עלַײװ ַא טימ ןוא

 ...ןבעל-תישארב ןיא ,רעִירפ ןבעל ןיא ןַײרַא

 (זדניל ּפָאט םעד טשימ) !הרוכב יד זיא עניימ ,ענַײמ
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 (סקניל לקנעב ןפיוא טלַאפ ,דלעפ ןופ ןכָארבעצ ןוא דימ ןַײרַא טמוק ) וׂשע

 !ןיב ךיא דימ יו !ףוא -- ףוא

 !ךיז סיוא ור בקעי

 !דימ-טיוט ןיב ךיא וׂשע

 .טסליוו וד ביוא ךיז וצ גייל בקעי

 !דימ ,ךַא -- ףוא-ףוא וׂשע

 ?גָאז ,ריד ןָאט ךיא ןעק סָאװ בקעי

 - ךַאװש ךיא רעװ םיוק -- ךיא וׂשע

 ךַאז ןייא ָאד זיא
 :ןסעגרַאּפ רימ ןכַאמ טייקדימ יד ןעק סָאװ
 !ןסע

 - םד לסיב ַא ,רׂשב לקיטש ַא

 !סַאה !םַאה

 !דימ ןיב ךיא :טינ גָאז בקעי

 !טיטעּפַא ןַא בָאה'כ :גָאז

 ...טיטעּפַא יא ,דימ יא וׂשע

 ?וׂשע ,טנַײה ריד טימ זיא סָאװ בקעי

 ,טנַײה לָאמ עטשרע סָאד

 טנעה טימ עקידייל טימ וטסמוק

 !דלעפ ןופ

 ...ןגָאמ ךיא ןקידייל ַא טימ ןוא וׂשע

 ?ריד טימ טנַײה סע זיא סָאװ בקעי

 !רימ ַײב גָאט רעטכעלש ַא וׂשע

 - שריה ַא טגָאיעג בָאה ךיא

 !ןָא ןעניגַאב ןופ

 ,םיא ןפָארטעג טינ ןבָאה יז -- ענַײמ ןליַיפ יד

 ,טכיירגרעד טינ םיא

 ,גרעב ןציּפש רעביא ךיוה ןעגנורּפשעג זיא רע

 - ןטנורגּפָא רעביא

 -- םיא ךָאנ ,םיא ךָאנ -- ךיא ןוא ,טפיול רע

 !טשינרָאג ןוא

 !שריה ַא ןעוועג זיא סָאד

 !ךַא !ךַא
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 ןָאט םענ ַא טלָאװעג םיא ךיא בָאה יו

 ,רענרעה עטגיַײװצעג יד רַאפ

 ,םיא ןגיוא ענַײז ןיא ףיט ןָאט קוק ַא ןוא ןָאט םענ ַא

 ...ןלופ ןיא טרָאד סָאװ קערש רעסיורג רעד טימ ןגיוא יד

 { } טױט ןרַאפ סָאװ קערש יד

 - ךיד טלַאפַאב יז ןעוו -- טוט ןרַאפ סָאװ קערש יד ךַא

 !חוכ רימ טיג סָאד

 ,רימ רעטנוא ךיז טיג'ר ןעוו ביל ַא

 ,דלעפ ןיא דניא {ְןִוַא וצ רע טמוק יװ ,ךַא -- ןעגנַאפעג בייל ַא

 !דניא {ר}עמוטש ַא וצ

 !ןגיוא יד ןיא עמוטש ַא טסגנַא |ןנַא ןוא דניא {ןוַא

 :ןקָארשרעד שינעפעשַאב קידעבעל ַא בָאה'כ

 !ךימ ףיוא טגער ,ךימ טמערַאוװרעד ענעסירעגפיוא ןגיוא ןיא קערש

 ,ךיז טקיטסגנַא סָאװ עלהמהב ַא ביל בָאה'כ

 ,ךיג טינ ףיוא ריא סע ךיא

 (החמש ) ...ךיז ריא טימ ליּפש ךיא

 יונעג סייוו ךיא ןעוו ךַא

 - רעדיוו ריא ּפַאכ ךיא זַא

 ...לַײװ ַא ךָאנ ןוא ,לַײװ ַא ריא ךיא ּפָא זָאל

 :ןגינעגרַאפ םעד טליפעג םיא וטסָאה יצ

 ? --רעדיוו ןּפַאכ ןוא ןזָאלּפָא

 !רעדיװ יז ּפַאכ ןוא ּפָא זָאל ,ַײנ'ס ףיוא ּפַאכ ןוא ּפָא זָאל

 (ךעלטכרָאֿפ ) בקעי

 !וׂשע

 - טלָאװעג ס'כיא בָאה יװ ,ךַא וׂשע
 שריה םעד םיא ןָאט םענ ַא

 :עדייב רענרעה ענַײז רַאפ

 ,םיא ןעייווצ ףיוא סיר ַא ןוא ןָאט םענ ַא

 ,ןָאט ץירּפש ַא רימ ףיוא טולב סָאד לָאז ןוא

 ,טרָאד ןופ ןוא ןענַאד ןופ

 !טולב עמ'רַאװ סָאד

 ,רימ ליומ ןיא טפערט ןּפָארט רעסייה ןייא

 --ליומ ןיא רימ
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 !טלָאװעג ס'בָאה ךיא

 טקע טימ) בקעי

 !וׂשע

 ,ןגָאלשרעד טימעג ַא טימ !רימ ייוו וׂשע

 ןלָאװשעג ךיוב ַא טימ ןוא

 - ןַײז קיר'גנוה ןופ

 (ימַאק ןופ טַײז ןיא)...טצעי ןעמוקעג םייהַא ךיא ןיב

 ?ּפָאט ןיא טרָאד וטסָאה סָאװ

 ?שיילפ

 .טינ ,ןיינ בקעי

 ?טולב וׂשע

 .ןיינ ,ָא בקעי

 ?שיפ וׂשע

 שינעפעשַאב קידעבעל ןייק טינ ,ןיינ בקעי

 - שינעפעשַאב קידעבעל ַא וׂשע

 ּפָאט ןיא טכָאקעגּפָא סע טגיל םיוק

 !רעמ טינ ,קידעבעל רעמ טינ סע זיא

 :רעסערפ-ןשטנעמ ךיוא ױזַא בקעי

 ןשטנעמ ַא קידנרעצרַאפ

 שינעפעשַאב קידעבעל ןייק טינ :ייז ןגָאז

 !טרעצרַאפ רימ ןבָאה

 טרעצרַאפ םיא ןבָאה רימ ךָאנ רעדייא

 ,ןגָאלשעג טוט םיא רימ ןבָאה

 --סרעטָאפ רעזדנוא וצ עכעלנע רעטרעוו ןענעז סָאד וׂשע

 --ייז ּפָא טינ טיה ךיא

 ...סיוא ,בקעי ,םיא גָאז טינ

 דייוועגניא סעמַאמ רעד ןיא ךָאנ :טכוד רימ בקעי

 !עגרהרעד טינ :רעטרעװ יד ,ייז טנרעלעג ךיא בָאה

 !טולב ןיא רימ ןגיל יז

 -- דייוועגניא סעמַאמ רעד ...ַאנ...ַאנ וׂשע

 !ךיוא ןטרָאד ןזעוועג ןיב ךיא

 ךיז עדייב ןבָאה רימ...ןעמַאזוצ ריד טימ

 ,ןפרָאװעג דייוועגניא עבלעז יד ןיא
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 בקעי
 וׂשע

 םבקעי

 וׂשע

 בקעי

 וׂשע

 בקעי

 ושע

 בקעי

 וׂשע

 טשינרָאג טנרעלעג טינ בָאה ךיא ןוא

 ...םעלַא םעד ןופ

 - רעדורב ןייק טינ רימ טסיב וד ןעוו ,ךַא

 | - שריה ַא טסיב וד ןעוו ,ךַא

 טזָאל) ךיד ןסירעצ ױזַא ךיא טלָאװ -- שריה ַא טסיב וד ןעוו

 (טנעה ענעביוהעגפיוא יד טימ םיא ףיוא ךיז

 !ןסעגעגפיוא ךיד טלָאװ ןוא

 --קירעגנוה ...ןוא דימ ןיב'כ

 !ךימ ןטיור -- ןטױר ןופ ,ןקיזָאד ןופ ןָא קיטעז ָא

 .םענַײמ ןיא ,ּפָאט ןיא סָאװ ץלַא ריד קעװַא ביג ךיא

 !ביג

 טסָאה'ד סָאװ םוא רימ רעק וד

 ...רימ ןעמונעגוצ חוּכ טימ

 ?ןעד ריד ןבעגקיר'צ ךיא לָאז סָאװ

 !טכַארט סעמַאמ רעד ןופ ךָאנ בוח ַא ...בוח ַא

 .ןכָארבעג טָאה רע ּוװ --וצ טרָא םוצ טמוק רוּכיש ַא

 .הרוכב ןַײמ וצ וד --וד ןוא

 טכַארבעגפיוא )

 !הרוכב ןַײד

 !ענַײמ ,ָאי

 טלָאװעג קרַאטש ױזַא טשינ -- רָאג יז בָאה ךיא ליוװ ביוא

 ןַאד ךיד קידנסיוטש

 (ןבעל) ...ןרעװ ןופ לעװש ןפיוא

 יירעגעלשעג וצ עביל סיוא בָאה ךיא

 -  -ןַאד ךיד ןָאטעג סיוטש ַא

 ...יירעגעלשעג ביל בָאה'כ ,קרַאטש רָאג ביל בָאה'כ

 .ביל ןבעל'ס בָאה -- ךיא ןוא געלשעג ַא -וד

 - ןבעל םעד וצ עביל ןוא געלשעג וצ עביל

 ?רעמ זיא ,ייז עדייב ןופ ,גָאז ,עכלעוו

 !רימ הרוכב ןיַײד ףיוקרַאפ

 ...?זעמונעג גירק ןיא בָאה ךיא סָאװ הרוכב ןיַײמ

 !גירק

 !גירק םעד ,ביל םיא בָאה ךיא
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 בקעי

 וׂשע

 בקעי

 וׂשע

 בקעי

 וׂשע

 בקעי

 וׂשע

 בקעי

 וׂשע

 בקעי

 וׂשע

 בקעי

 וׂשע

 בקעי

 וׂשע

 ...רע זיא ןבעל סָאד ךיוא ןוא טוט רעד זיא רע

 - דניַײפ ןַײמ טױט ךיא ןעוו -- ךיא

 !וצ ןבעל ַא רימ טמוק

 - ןבעל ַא טבױרַאב טסָאה וד ...!ריד ייוו

 !טשינרָאג טינ ,ריד ןעמוקעגוצ טינ זיא'ס ןוא

 !ןבעל סָאד ריד ןלױפַאב ןעק רע --טָאג רָאנ ןיײלַא

 טכַאװעגפיוא )

 !רימ הרוכב ןַײד ףיוקרַאפ

 ?ןפיוקרַאפ יז ךיא ןעק יו

 !םוא טינ טכַארט סעמַאמ רעזדנוא וצ ךיז ןרעק רימ

 - סיוא טסייג וד רעכלעוו ךָאנ ,ָא ,הרוכב יד ןוא

 ?טנַאה רעד טימ יז ןעמעננָא ןעמ ןעק יצ

 !סטכעקעג ןַײד רַאפ ָאד ריד דרעווש ןַײמ ףוקרַאפ'כ

 !טינ דרעווש ַא ףיוא ךיז ץיטש ךיא

 !םענ ןגיוב-ןליַיפ ןיַײמ

 .ךיא ףרַאד ןגיוב-ןליַײפ ןַײד טינ ךיוא

 !?גָאז ,וטסגנַאלרַאפ סָאװ זיא

 !הרוכב יד

 ?ריד ןפיוקרַאפ יז ךיא לָאז יו

 !ךלעפ ןיא טניוו םעד גָאי ייג

 !גָאי ךיא

 - למיה ןופ ריד ןלַאפ סָאװ ןוז רעד ןופ ןלַארטש יד

 !ןצרַאה ןיא ריד ַײב ,טסנעק וד בוא ,ייז טלַאהַאב

 !ייז טלַאהַאב ךיא

 -- ךיז ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא טסָאה

 ,ןָא םולח םעד ּפַאכ ןוא טנַאה יד סיוא קערטש

 .טמולחעג ךיז טָאה ריד סָאװ

 !םיא ּפַאכ ךיא

 ?ץלַא סָאד ןעד ריד גיוט סָאװ

 ; -ךיא בעל םעלַא םעד טימ

 ...ןוז רעד ןופ ןלַארטש ןוא ,טניוו ,םולח

 !רימ הרוכב ןַײד ףיוקרַאפ

 ?ןפיוקרַאפ ריד יז ךיא לָאז יו
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 :תודע רַאפ דרע יד ןוא למיה םעד לעטש בקעי

 !רוכב רעד זיא בקעי
 .לעטש ךיא וׂשע

 !וצ רעווש בקעי

 ,רעווש ךיא וׂשע

 ...טינ טכַארט ןייק טסיג ןוא -- טסרעווש וד בקעי

 !רעװש םעד ךָאנ ןוא ךיז ןטשרע םוצ קנעדַאב

 .ןעקנעדַאב ךיז ךיא לעװ טָא וׂשע

 :גערפ ךיא ןוא ךיז ױזַא טכַארטַאב ךיא

 ?הרוכב יד ,יז ךיא ףרַאד סָאװ

 - !םולח ַא ,טניוו יװ זיא יז

 ,רָאנ םולח ַא

 -- ןוז רעד ןופ עטַײװ ןלַארטש ןוא

 ...ךיוה ןביוהרעד

 ...ָאטשינ יװ ןענעז ייז ,טינ תושממ ןייק ןבָאה ייז

 !ןייז ןטייקיבייא עלַא ןיא ייז ןלעװו רעבירעד

 ...?ךיא ןוא

 !ָאד ךָאד ןיַיז ןַײמ ןיא ןיב'כ

 ...ָאי --רעבָא לרוג ןַײמ

 !ןברַאטש ךָאד ייג ךיא

 ?רימ הרוכב יד גוט סָאװ

 !ריד יז ףױקרַאפ'כ

 !טפיוקרַאפ ריד יז בָאה ךיא

 ,ּפָאט םעד רעהַא !רעהַא

 (ּפָאט ןםעד םיאְו ןופ טמענ) זיא ןַארַאפ םיא ןיא סָאװ ןוא

 !לפעלכָאק םעד ךיוא םענ בקעי

 ?רימ לפעל רעד גיוט סָאװ ?לפעל םעד וׂשע

 !סטכעקעג'ס טפיוקעג ךיא בָאה םיא רַאפ טינ

 - ּפַאנק ץנַאג טסע יז שטָאכ ןוא

 ...ךיז לפעל םוצ וצ טּפעלק סָאװ סעּפע רָאנ

 ?רימ לפעל רעד גוט סָאװ

 ?רעלטימרַאפ רעד רימ גיוט סָאװ

 ?רעד ,רעלקעמ רעד
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 ןַײז טינרָאג ,טינרָאג לָאז

 !רימ ןוא ּפָאט ןשיוועצ

 !לפעל רעד טינ ךיוא

 !סטכעקעג'ס טרעהעג רימ

 טרעק) !םעניימ ןיא ליומ סלּפעט ןופ רימ רָאנ ןײלַא

 ךיז טדנעוו ,ּפָאט ןופ טסערפ ,ליומ םוצ לּפעט סָאד

 טַײז סבקעי ןיא טנעמָאמ ַא

 !סיז קינָאה !קינָאה

 שיילפ ןייק ּפָאט ןיא טגײלעגנַײרַא טינ טסָאה

 !ךיוא ןזעוועג שיילפ טרָאד טלָאװ סע יװ ןוא

 !ןַײז ָאד טלָאװ סע יו ןוא ָאד טולב ןייק ָאטינ

 ?בקעי ,וטסגייװש סָאװ

 (טמולחרַאפ ) בקעי

 ,רעדורב ,טינ גַײװש ךיא

 -- ךיוא ךיא ,ךיוא ךיא

 !שיט ןטקעדעג ַא ַײב ץיז ךיא

 !טוג ַײא !טוג ַײא וׂשע

 :טַאהעג ץלַא ארומ בָאה ךיא ןוא

 ,ןצנַאג םעד טַײב םעד ףיוא הטרח דלַאב וטסָאה טָא

 (טַײרש) -- ּפָאט םעד רימ ןופ ּפָא טסמענ

 !ריד ּפָא טינ ביג ךיא !ןיינ ,ןיינ

 !ןּפָארט ןייק טינ ,טינ קעל ןייק ,ּפוז ןייק טינ

 ?רעדורב טינ ךימ וטסעז יצ בקעי

 ?שיט ןטקעדעג ַא רַאפ טינ ךיא ץיז יצ

 ?ןזַײּפש ענַײד ןענעז ּוו וׂשע

 ...ןטניוו ןייא גנילש ךיא בקעי

 ,ףיט רימ ןיא ןעייוו יז

 -- עשירפ ,עקידוועדער ,עַײנ ןטניוו

 ,רָאװ רעד ףיוא םולח ַא ,ךיוא םולח ַא עז ךיא

 רימ טקיש יז - ןוז יד ,ןוז יד ןוא

 -- ןלַארטש ןופ רעטנזיוט ןעצ ,רעטנזיוט

 !עניײמ םילכאמ יד

 (טסע) !ןַײמ וד עקרעדורב ריד טיטעּפַא ןטוג ַא וׂשע
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 !ַאוו-וא !ַאװ-וא

 !לָאמ ןייא ןיוש ,טכָאקעג וטסָאה סטכעקעג ַא
 !ןסיורג ךיז םיא טימ טסגעמ וד ,םמַאנסױא ןַא סטכעקעג ַא
 טפערט רעמָאט :רימ גָאז טצעי
 --רעדיוו ןַײז קירעגנוה לעװ ךיא ןוא
 -.טלעצ ןַײד ןיא ןזַײװַאב ךיז רעדיוו לעװ ךיא ןוא

 ?ריד {ט}טלָאמַאד ךיא ףיוקרַאפ סָאװ

 .טשינרָאג רימ טספיוקרַאפ וד בקעי

 ריד ןבעג ןזדניל טימ ּפָאט ןַײמ לעװ ךיא

 .טסיזמוא ץנַאג
 !טנַײה יו וׂשע

 ?טנַײה יו | בקעי

 הרוכב ןַײד טפיוקרַאפ רימ וטסָאה טנַײה

 ...!טניוו ַא ...ָאי ?הרוכב ןיײמ = - וׂשע

 !טניוו ַא !טניוו ַא בקעי

 !קיבײא !קיבייא ... זיא טניוו רעד

 ...רימ טלָאצַאב טוג טסָאה

 (ּפָאט ןוֿפ טסע) !ריד ליווו וׂשע

 -- רעדיװ קירעגנוה ןיב ךיא ןעוו :גָאז ,רימ גָאז רָאנ

 ?ריד ,רעדורב ,רעדיוו ךיא ףיוקרַאפ סָאװ

 !טשינ רָאג בקעי

 ליוו סע רעװ ןעמוק לָאז

 !ןסע ,רימ ַײב ךיז טַאז ןוא

 (טכַאל) וׂשע

 ןזַײּפש ענַײד וטסָאה עשז סָאװ רַאפ

 ?טנַײה ןבעגעג טינ רימ טסיזמוא

 ענַײמ הרוכב יד וטסָאה סָאװ רַאֿפ

 ?ךיז רַאפ טפיוקעגּפָא

 ענַײד הרוכב יד טָאה בייהנָא ןיא דלַאב לַײװ בקעי

 :רימ וצ טרעהעגנָא

 - בקעי ,קחצי ,םהרבא

 !ץנַאג קוסּפ ןייא

 !א - טײקצנַאג רעד בילוצ
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 וׂשע

 בקעי

 .!ךיא ,בקעי ךיא -  בקעי ,קחצי ,םהרבא

 / (ןסע סָאד טקידנערַאפ ,ךיז טקעלַאב)

 !קינָאה ןופ ךָאנ רעסיז !סיז

 - שיילפ ןייק ּפָאט ןיא טגײלעגנַײרַא טינ טסָאה

 !טרָאד ןעוועג שיילפ טלָאװ'ס יװ ןוא

 ,בקעי ,רעדורב ָא
 ,דימלּת רעַײרט סרעטָאפ םעד רָאנ טינ טסיב וד

 ,ךיוא דימלּת ַא סהקבר טסיב

 ,יז יו טקנוּפ ןכָאק טסנעק

 ,םילכאמ ןכַאמ עטסטמעטַאב יד טסנעק

 !רעטכעלש ַא רָאג וטסיב ,רעבָא ,רחוס ַא

 ,קוק ַא ביג

 :ןײלַא גָאז ןוא ,עז ,עז

 - ךַאז עקידתושממ ַא ןבעגעגקעװַא טסָאה וד

 רימ ןזדניל טימ ּפָאט ַא

 (טכַאל) טניוו ַא טפיוקעגנַײא ןוא

 (סױרַא קידנכַאל טייג) !ָאכ-ָאכ-ָאכ

 םענעגנַאגעגסױרַא םעד וצ גנודנעוו רעד ןיא טירט עכעלטע ךיז טיצ ,ךיוה ּפָאק רעד ,טכַאל רענַײז םינּפ סָאד)

 ןטסלדייא ןופ ןעגנורדעגכרוד ,םינּפ ןֿפױא זַאטסקע ןרעכעה ַא ןופ קורדסיוא ןַא טימ קירוצ ךיז םוא טרעק ,ו'שע

 (רעיושוצ םוצ טכיזעג ןטימ ,ליפעג

 !טכיל ַא ןעזרעד בָאה ךיא

 ןרָאװעג טרעקעגמוא טצעי טכיל ַא זיא רימ

 ...ןיוש גנַאל ןופ טכיל ַא

 טקיטעּפשרַאפ טַאהעג בָאה'כ סָאװ טכיל ַא

 !טצעי ןעזרעד ךיא בָאה

 ,רוכב רעד ןיב ךיא

 ,סקַא יד ,ךיא

 ךיז וטסלָאז ןגעװַאב רימ ףיוא !רימ ףיוא

 !טלעוו סטָאג

 גנַאהרָאפ
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 12 ריפניירַא

 ןעוו ,עטַאד רעד ןגעוו .די-בתּכ ןטױל לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד טרעוו רעטקַאניײא ןופ טסקעט רעד

 ןופ ,עטַאד יד ןַײז ףרַאד עמעט רעד בילוצ .ןַארַאפ טשינ תועידי ןייק ןענַײז ,טלעטשעגרָאפ יצ ןוא ןבירשעג

 ןופ המישר רעד ןיא זיא הרעשה יד .1941 רעטניוו יצ ,1940 רעטניוו רשפא ,ןלעטשרָאפ רעדָא/ןוא ןסַאּפרַאפ

 ולסּכב ה"כ ,א"שּת הּכונח -- עיזַאטנַאפ-הּכונח יד .ק.י טָאה ןבירשעג זַא ,364 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ

 ס'ק-י לַײװ ,ךעלגעמ ךיוא רעבָא זיא 1941 רעטניוו :עטַאד עטייווצ יד .+ 1940 רָאי ןופ 25 רעבמעצעד 2?

 וליפַא ,סיוא טעז סע יו ,ןרָאװעג טצעזעגרָאּפ זיא ןעגנולעטשרָאּפ-רעטַאעט ןופ טיבעג ןפיוא טעטיוויטקַא

 ןלָאז רימ ידּכ גונעג טשינ ןענַײז ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןגעוו רעבָא תועידי עטערקנָאק יד .1942 רָאי בייהנָא ןיא

 .ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ ןוא ןבירשעג זיא "ןשטנעמ ןוא טכיל ןשיווצ" ביוא ןוא ןעוו יונעג ןעמיטשַאב ןענעק

 ןיא ,ןביוא עז) עידוטס עשייערבעה ַא טעדנירגעג ךיוא .ק.י טָאה עידוטס רעשידִיי רעד וצ זַא רעבָא ןסייוו רימ

 .ל.י ןופ שיערבעה ףיוא עיצַאזינעצסניא ןַא רענַײז ףיוא טעברַאעג ךס ַא טרָאד ןוא (ריפנַײרַא םענײמעגלַא

 רימ וצ ווירב ַא סקע ןתנ טול ןוא ;202 יז ,(ך"שּת) קע :עז) 1942 לירּפַא זיב ךרע ןַא ,"תונּתמ ַײרד" סעצרּפ

 טָאה ,טנגוי ןוא רעדניק רַאפ טסַאּפעגוצ ,הּכונח דובּכל סרעטקַאנײא עניילק עכעלנע .(1978 טסוגיוא ןט27 ןופ

 ,(השרו) ימלוע ןיא טקורדעג -- שִיערבעה ןיא ,"הּכונח סנ" ,לשמל עז ,ךיוא המחלמ רעד רַאפ ןבירשעג .קיי

 ,120 --114 'ח ,(56) 8 ,ט"צרּת ולסכ 'ט ,'ד הנש

 יד זיא ,תודימלּת ס'ק-י ןופ ענייא ,ןַאבַאר (ןַאמלָאפ) הוח ןופ טפַאשתודע רעטרידרָאקער רעד טול

 עשירעלטסניק טימ ַײס ,ןטנװָא-ך"נּת יד ףיוא ןטָארטעגפױא "רורד" ןופ עידוטס עשיטַאמַארד

 סעמעט-ך"נּת ףיוא ןוא עשירָאטסיה ףיוא ןעגנולעטשרָאפ טימ ַײס ןוא ןעלטיּפַאק-ך"נּת ןופ סעיצַאמַאלקעד

 דויכרַא ןיא ךיז טניפעג ;1978 רעמוז ןופ ,ןַאבַאר (ןַאמלָאפ) הוח טימ ויוורעטניא ןטרידרָאקער םעד עז)

 . קילדנעצ רָאּפ ַא טנַאקַאב ןענַײז סע .(תואטיגה ימחול תיב ןופ ,עיצַאטנעמוקָאד רעכעלדנימ רַאּפ לײטּפָא

 'מונ הרעה ,218 'ז ,טטשיינ :עז) גלָאפרעד סיורג טימ ךרודַא ןענַײז עכלעוו ,ָאטעג ןיא ןטירטפיוא ענױזַא

7).. 

 -ך"נּת ןוא עשירָאטסיה ףיוא טלעטשעגרָאפ ןוא טרימַאלקעד רָאנ טשינ ןעמ טָאה ןטנוװָא-ך"נּת יד ףיוא

 ןוא ,ץנעט ןוא רוביצב-הריש ,ןפערטנעמַאזוצ יד ןיא טריפעגנַײרַא ךיוא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי .סעמעט

 ןַײז לשמל יו ,ןטנװָא עכלעזַא רַאפ טריזינעצסניא לעיצעּפס רע טָאה ,ערעדנַא ןופ ןוא ענַײז רעדיל עטנַאקַאב

 רעד רַאפ זיא סָאװ (ד"פרת) "םידקור םידוהי" דילצנַאט ןַײז ןוא (ו"סרת) "ןענכב תולילה םיפי" דיל טנַאקַאב

 יז ,ןמלופ - פ"עבת :עז) שזדָאל ןיא ווָאכָארָאב םש לע הרשכהיץוביק ןצנַאג ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג המחלמ

 קחצי :ךַײלגרַאפ -- תועט ַא תועמשמ זיא סָאד ,"םיחא וריש" :ןפורעגנָא דיל עטייווצ סָאד טרעוו טרָאד .6

 .(222 'ז ,ה"לשת ,םיריש ,ןוסלנצק
 -ןדיישרַאפ ַא ןעוועג זיא םַארגָארּפ ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד רעבָא ,ןבילברַאֿפ זיא טנוװָא-ך"נּת :ןעמָאנ רעד

 ךיוא זיא "ןשטנעמ ןוא טכיל ןשיווצ" עיזַאטנַאפ-הּכונח יד זַא ךעלגעמ רעייז רַאֿפרעד זיא סע .רעקינימ

 .םַארגָארּפ רעייז ןיא לייט ַא ןעוועג
 רעד .8:11/1005 'מונ ןטימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-.ק.י ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד

 רעד טימ ןוא די-בתּכ ןטקעמרַאּפ ןוא ןטקידעשעצ ןטיול ןרָאװעג טרירפישעד זיא ָאד ןקורד רימ סָאװ טסקעט

 ןענַײז די-בתּכ ןיא סָאװ טסקעט ןופ ןלייט טיהרַאפ ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,ענַײז סעיּפָאקָאטָאֿפ עטלַא ןופ ףליה

 .ןרָאי יד ןופ ךשמב ןרָאװעג טקעמרַאּפ

202 



 ןשטנעמ ןוא טכיל ןןשיווצו
 טקַא ןייא ןיא עיזַאטנַאפ-הּכונח ןַא)

 :רעמענלײטנָא)

 טכיל ַא

 טכיל-הּכונח ַא

 יֵנָד
 .ךעלגנִיי ,רעדירב ייווצ ירא

 ןטכַארט ןוא ריּפַאּפ סנגיוב רעביא ןציז ירוא ןוא ינד

 רעייז ןיא טכיל ַא טייטש ייז רעטניה .ןביײרש ןרַאפ {ןַײרַאו

 .ענעדנוצעגנָא ןַא 1 }|

 ףרָאװ ַא טיג ,לוטש ןופ ףיוא קידלודעגמוא ךיז טבייה) |ינד)

 (ריּפַאּפ ןגיוב ןפיוא {יַײלב יד)

 ?ךעּפ}

 ?ךעּפ סָאװ ןירוא)

 !ךעּפ ַא טנַײה בָאה'כ ןינד)

 ...סָארדרַאפ (ןַײמ זיא סיורג ןוא

 ?סָאװ גָאז ?סָאװ גָאז ןירוא)

 !ןיבר ןיַײמ גערפ ,יײג נד

 ןבעגעגפיוא רימ טָאה רע

 רימ דיל ַא ןבַײרשנָא ןסייהעג

 !טזעמדיװעג הּכונח בוט-םוי םעדו

1 

 ,סרעסערג ַא ןַײז געמ'ס

 ,סעקניניילק ַא ןַײז געמ'ס

 ןרעסעב} ןַײז געמ סע ,ןַײז רעגרע געמ'ס

 !דיל ַא

 שזַא) ןיב'כ ,טגערעגפיוא ןיב'כ

 ן?דיל} ַא וצ ךיא םוק יװ !דיל ַא

 ןײלַא וד רָאנ ירוא

 ?ןעמוקַאב סע טסָאה
 ,ןיינ ,ךיינ יָנד

 ...סַאלק עצנַאג יד
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 ירוא

 ינד

 ירוא

 עלַא ,עלַא רימ

 - ןעמונעג רימ ןעמַאזוצ

 עמעט יד קידנעמוקַאב

 ,ןלַאפַאב קערש ַא זדנוא זיא

 ,עמערט ַא

 - עקינַאּפ ַא

 !רימ ,רימ !דיל ַא

 ,הּכונח ףיוא דיל ַא

 !ריש ַא

 !ריבורּפ

 -- ריבורּפ

 !!רימו ןגָאז וצ טכַײל זיא'ס

 ...ןקיױלַאג ,קילַאג {טוסדזעןר ,רָאג וטסכַאל יצ

 !קילַאיב טינ ןיב ךיא ?סָאװ וטסניימ סָאװ

 ,גנַאלש ַאיוװ (קידןוועגייב זיא דיל ַא

 ןםס} טָאטשנַא קינָאה טימ טפירט סָאװ
 {,קנַאדעג} ןלעדייא ןַא {ךָאד) טָאה דיל ַא

 ,םַארג (ןקיןדנעגנילק ַא

 ?ןטינ וד) טסייטשרַאפ

 ַא

 - קנַאדעג ַא ןוא םַארג ַא

 ,ייז עדייב טסייה'ס

 ,קנַארפ ןוא יַײרפ רעדניק יו

 ייווצ רעדניק יו

 ...סיוש סעמַאמ ןיִזאַו

 טינעג טינ ןוא ,יור ,רעבָא ךיא

 ,דיל ַא ביַײרש ךיא ןעוו

 ףיוא ןיוש קנַאדעג םעד ךיא ּפַאכ רעמָאט

 !סױרַא ליטש ךיז יירד ַא רימ ןופ םַארג רעד טיג

 !טפױלטנַא קנַאדעג רעד !עז ...םַארג םעד ןיוש ךיא בָאה

 ...ןזָאלבעגקעװַא רע םיא טלָאװ'ס יו

 ?רעסעב זיא רימ ,טסניימ

 ?רעסערג זיא סע הרצ סעמעוו טינ סייוו ךיא
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 ינד

 ירוא

 ...עזָארּפ ןבַײרש ףרַאד ךיא ןוא דיל ַא וד
 םעט ַא טימ ןבַײרשַאב הּכונח ןופ סנ רעד

 - םַארג ַא ןָא וליפַא

 ...ןכַאז עגנירג יד ןופ טינ ךיוא זיא

 !ןכַאמ סע לעװ ךיא יװ טינ סייוו ךיא
 ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ

 ןָא בייהנָא ןופ בַײרשַאב ךיא ןעוו
 - ןכירג יד טימ תומחלמ ערעזדנוא ןגעוו
 ,ןכירקרַאפ טַײװ וצ ,טַײװ ךיא לעוו

 !תעל-תעמ ַא ןיא ןקידנע טינ ס'לעוו ןוא
 ,סנ ןופ ןבייהנָא ןכער ךיא

 לייצרעד ךיא

 ,לייא טימ ןקיצנייא ןופ עלעגירק ןופ סנ םעד
 ,ןייא ןייא ,עלעגירק ןייא

 ןייזר} ןבילבעג זיא סָאװ

 ,טכעוושרַאפ טָאה אנוׂש רעד סָאװ ךס ַא ךעלעגירק ןופ
 ,סיורג שדקמה-תיב ןיא טניײשעגפיוא ןוא
 זיוה סטָאג ןיא ןטכיולעג

 !טכענ עצנַאג טכַא

 !ביירש !בַײרש

 !ביײרש :ןגָאז וצ טכַײל זיא'ס
 ...ןָאק רע סָאװ םענייא וצ
 ...ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ טינ סייוו ךיא
 :גָאז ךיא סָאװ רעה

 ,גָאט ןדעי טינ טפערט טכיל טימ סנ ַא
 ...ןסיוו סע טסגעמ וד

 ;םיסנ עכלעזַא ַײרד ןופ רָאנ סייוו'כ
 !טלעוו רעד רָאג ףיוא "!רֹוא יִהְי" רעטשרע סטָאג
 !לעה ןרָאװעג זיא'ס ןוא -- ףור סטָאג
 טלעטשענּפָא טָאה סָאװ עשוהי :רעטייווצ רעד
 ...לעווש סלמיה ןפיוא עקיטכיל יד ןוז יד
 !םד ןֹועְבִנְב ׁשֶמֶש :ןלױפַאב טָאה רע
 ןעגנעה ןבילבעג זיא יז ןוא
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 ינד

 ירוא

 ינד

 ירוא

 ינד

 ירוא

 ינד

 ירוא

 ינד

 .םיור סלמיה םעניא

 ןלגירק} ןטימ רעטיִרד רעד ,סנ רעד ןוא

 ...לגיה סנויצ ףיוא

 !טכעװשרַאפ טינ למיוב לגירק ןייא

 ?טכעוושרַאפ טינ למיוב טסייה ךעלטנגייא סָאװ

 ,ךַײלג ןענעז ןעלמיוב עלַא

 -- לייאמיוב רעדעי

 טכעוושרַאפ יצ

 --טכעוושרַאפ טינ יצ

 !טכַײל רע

 !ָאי וָאי

 ָאד רעבָא זיא'ס

 ...!טכע טינ זיא סָאװ טכיל ַא ןוא זיא טכע סָאװ טכיל ַא

 ,ןשטנעב טינ ךָאד ןעמ רָאט רעטכיל עטכע טינ ףיוא

 !רעיַײפ ןַײמ טינ !טכיל ןַײמ טינ

 - ןשטנעמ יד יװ ןענעז ןעלמיוב

 !טכענק ַא שטנעמ ַא ןוא רעַײרפ ַא שטנעמ ַא ָאד זיא'ס

 ןַײפ ןוא ןייש ױזַא ךָאד טסלייצרעד

 - ןַײש ןוא טכיל ןופ

 {ט סָאװ} ףיוא סע ביַײרש םענ

 --טסיירד ליפ ױזַא ףיוא טינ ןיב ךיא

 ,טסייה סע

 ..הזעזה ליפ} ױזַא ףיוא טינ בָאה ךיא

 עזָארּפ זיא רימ רַאפ

 ...דיל ַא ריד רַאפ יו

 דימ ןיוש ןיב ךיא

 ןרעלק ןופ ןוא ןטכַארט ןופ

 !גונעג ס'בָאה ךיא

 ...{ןרעוו טינ} דיל ןייק {טעוו} ןײלַא ךיז ןופ

 !גנולייצרעד ןייק טינ ךיוא ןוא

 !אלימ זיא

 :ןפָא ןגָאז ריד לעװ ךיא

 (טנַאה עטכַאמרַאֿפ ַא שַאט ןוֿפ סױרַא טמענ) ...ןֿפָאלש רעדָא ןָאט ליּפש ַא ךיז ןלעוו טלָאװ'כ
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 ירוא

 ינד

 ירוא

 ינד

 ירוא

 נד

 ירוא

 ןינדנ

 ירוא

 ינד

 !קוק ,קוק ,טנַאה ןַײמ ףיוא (קוקו

 : - גולק טסיב וד בוא ףערט {ןואָו

 ?ָאד ךיא בָאה סָאװ

 ...ןסיוו וצ ןָא טינ בייה ךיא

 !לסיב ַא טכַארט

 !טכַארט

 ,העש ַא ןטכַארטּפָא ןעק'כ

 ,טכַאנ ַא ,גָאט ןצנַאג ַא

 - תעל-תעמ ַא ,ָאי

 ...ןפערט טינ לעװ ןוא

 !טנַאה יד ףיוא ןפע ךיא

 ,ןפע טינ ,ןיינ ,ןיינ

 דנַאש ַא זיא סע

 (טנַאה יד וצ םיא טלַאה) ...ןפערט טינ

 ...זָאל ...ןזָאל}

 !תוא ןטשרע םעד {גָאז)

 |,ןתיט ַא

 ({טכַארט})

 ...תיט ַא ...{תיט| ַא

 :ס'עז {ךיא)

 !לוװַײט ַא - תיט ןַא)

 - ןפָארטעג טסָאה {ודַו

 - ןפָא רימ ַײב ןזעוועג טנַאה יד טלָאװ ןסע יוו)

 ,ָאד סָאװ ךָאנ ןרעבָא) בָאה'כ ...עקַאט לויט ןַאו

 ,סרענעש {סעּפע}

 סרענעלק

 -- רעסעב לוַײט םעד ןופ ןוא

 ..!ןָא תיט ַא טימ ךיז ךיוא טבייה'ס

 !לבַײט ַא ...תיט ַא ...תיט ַא

 - ןפָארטעג טסָאה וד

 ופָא רימ ַײב) ןזעוועג טנַאה יד טלָאװ סע יו

 !לבַײט ַא ןוא לװַײט ַא

 (טנַאה יד ףיוא טכַאמ) !רָאנ עז

207 



 ירוא

 ינד
 !רעדנערט ַא ,לרעדנערט ַא

 ,לענש לוויײט ַא יו טילפ רע

 (לשיט ןרעביא ןפיול רעדנערט םעד טזָאלו) !לעה-לעה עלעביַַײט ַא יו ןוא

 ,לדיירד ,ךיז יירד

 ,רעדנערט ,ךיז יירד

 ןוא טעטש רעביא

 !רעדנעל רעביא

 ,ךיז יירד ,ךיז יירד

 ,רעכיג ,רעכיג

 ןוא טניוװ ַא יוו

 ...רעכיוו ַא וו

 {,ןךיז יירד ,ךיז יירד

 ,לסיפ ןייא ףיוא

 ךיַײלג ךיז יירד

 ,..לסיב ַא םורק ןוא

 ,ךעלגרעב רעביא

 - רעבירג רעביא

 - לןכַײט} ַא טסעז

 !רזעןבירַא גנירּפש

 ןךערב - םיוצ) ַא טספערט

 ...םיא - {ַײלב) ןַײד טימ

 ןלזג ַא טסעז

 ...םיא ַײברַאפ ילפ

 ןיא דָיי ַא טעז'ר

 -- לדיירד ןדעי

 יד טיצ רע ןוא

 ...לדייש ןופ דרעוװש
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 ןירוא)

 טכיל יד

 - ןויצ ןייק טסמוק

 ,רעדינַא לַאפ

 ,ןויצ ןיא ביַײלב

 !רעדיװ טינ םוק

 לגילפ בָאה'כ יו

 ןעילפ ךיא טלָאװ

 -ַא ריד טימ ךַײלג

 ...ןויצ ןייק ןיה

 טסייה טרָאד ןעניווו

 - למיה ןיא ןַײז

 ,רָאג טסגיל ,רָאג טסלַאפו

 ?למירד ַא (טסּפנַאזכו

 יו ךָאד ןיב {ְךיאו

 { - ןפָאלעג רעֶו

 {ךיז ךיוא ךיא געמו

 ...ןזפןָאל|שו ןגייזלו
 (ןַײא טפָאזלש} ןוא {ש}יט גערב ןפיוא ּפָאק םעד טגייל)

 ןפָאל|שעןגנַײא

 -- עדייב ,עדייב

 ,רבח ןיַײמ יא

 ...לדיירד ןַײז יא

 זָאד) ךיוא {ךיא לעוו)

 (ןכַאװ)} טינ { ן

 | ןַא לַײװ ַא ףיוא

 ןיײא טּפָאלשו ןוא שיט גערב ןטייווצ ןןפיוא ּפָאק םעד קעװַא טגייל רע) ...ןכַאמרַאפ גיוא

 ןוצו טירט עזכע}לטע טמוק ,סטכער לקניוו ןופ)

 (ענעצסנַאװַא רעד

 {רעדניצןַא ןָאט ךיא לעוו סָאװ ...ייוו ,ייוו

 ,רעדניק יד רימ ןענעז ןפָאלשעגנַײא

209 



 ןסעגרַאפ רימ ןָא ץנַאג ןבָאה ןוא

 ...ןזעוועג ָאד טינ טלָאוװ'כ יו
 !ןשָאלעגסױא טינ ךימ ןבָאה יז

 ,ןשָארג ַא רָאנ וליפַא טסָאק ךיא

 ,ךס ןייק טינ עקַאט זיא רָאנ ןשָארג ַא

 זךַאד ןופ ּפָארַא םתס טינ ךיוא רעבָא ןשָארג ַא טלַאפ סע

 - סַאּפ-ןוא-טסוּפ ַא ןופ ןשַאט יד ןיא

 ןסַאג} ןיא טינ סנשָארג ךיז ןרעגלַאװ סע

 יךַא ידַא
 ,לױװ יוװ ,ןעוועג סע טלָאװ טוג יו

 !ליױמ ַא טַאהעג טכיל ַא טלָאװ סע ןעוו

 !ךַא !ךַא

 ןייש ןוא ןעוועג סע טלָאװ טוג יו

 ןןײלַא) סיוא |ךימ} שעל ןוא ןעק ךיא ןעוו

 ...ןַײא ןפָאלש| רעדניק יו םעד ךָאנ

 ןיײפ ןוא ןעוועג סע טלָאװ טוג יו

 ...ךזיז) ןשעלרַאזפ} ןזעוק ןוא ןָא (ךיז) ןײלַא דניצ'כ ןעוו

 ...(ןַײש ןַײמ דָאש} ַא {רימ} זיא'ס

 ןטכיל} ןטײרּפזשןרַאפ ביל בָאה'כ

 טסיר{דר)ַאפ רימ רָאנ

 טסיזמוא טכַײל ךיא ןעוו

 ...ןפָאלש יז תעב ןשטנעמ רַאפ

 !ןפָא ןענעז ןגיוא ןעוו ביל בָאה ךיא

 ןופ ןגיוא יד טכַײלרַאפ ךזיאנ ןזעווו

 - טכיזעג ןכעלשטנעמ ןַאַו
 !טכיל ןייק טינ ךיא ןזיבנ

 !ןוז ַא ןיב ךיא

 !ןוז ַא ףוז ַא

 !ןופרעד טינ רָאנ טכַאל ריא

 ,רערט ַא'וװ ןיילק ןיב'כ ... ױזַא ןָא ךימ טקוק טינ

 ,רעמ רעבָא ןיב'כ

 !ןוז רעד רַאפ רערעמ ,ָאי

 !רימ ףױא רָאי ַאזַא - יז טכַײל - ןטכַײל
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 ...השקשינ טכַײל יז

 ,..ריא ןופ רערעַײט רעבָא ןיב'כ

 !ןשָארג ַא טסָאק ךיא -- ךיא ןוא ,טסיזמוא טכַײל יז

 (סקניל ,ןסיורד ןופ) לוק ַא

 !רעהַא טסַאג ַא םוק ךיא !ןפע

 !רעװ ,טרָאד זיא רעוו טכיל יד

 ריט ןַײד ףיוא (ןפע) לוק סָאד

 ,רימ ףיוא קוק ַא ןביג ןוא}

 ךזימו ןָא !קוק)
 !ךימ (ןָאקרעד ןוא)

 (קירוצ לסיב ַא טערט ,טכיל ַא ךָאנ טנעקרעד) !ןיײרַא ןםוק) (טכיל ידו

 !ןַײש ןַא)

 ?ןוטסיב רעווו

 (ןםורַא ךיז טקוק}) טןכיל-הּכןונח

 - ךיא { |

 ו 1

 - עסיז ַא ,עלעדייא ןַא (ןַײשַ} ַא ןטכיל ידו

 | } ?ןוטסיב רעווו
 ןיזב ךןיא ...ןיב ךיא ...ןיב ךיא  טכיל-הּכונח

 ןימ ןבלעז םעד ןופ

 !וד סָאװ

 ...ךַײװ טינ

 וט ךיא

 - וד סָאװ

 !טכַײל ךיא

 .טכיל-הּכונח ַא ןיב ךיא

 ?טכיל-הּכונח ַא טכיל יד

 טרעהעג ,טרעהעג בָאה ךיא

 - דרע'רד ףיוא ָאד ןעמָאנ ןַײד

 ן,טכיזעןג ןַײד ךָאנ ןעזעג טינ ,רעבָא ,בָאה'כ
 !טסירגעג ַײז

 ?וד וא טכיל-הּכונח

 ?טסיב רעװ -- וד ,וד
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 ?ךיא טכיל יד

 ...ור וצ זָאל ךַא

 עכעלניילק ףיוא ךָאנ ךיז גערפ טינ

 ...עכעלניימעג

 { -} ןכָארבעצ ױזַא טסיב וד טכיל-הּכונח

 ןוא { } טזכיױל ַא ,עטוזש|ּפ ַא טכיל ַא ןיב ךיא טכיל יד

 ...עכעלנייוועג ַא

 ןּפָארַא) ךיז ַײב לַאפ טינ טכיל-הּכונח

 ןּפָאק םעד} ךיא יװ ףיוא בייה

 ...רעטַײה ַײז ךיא יו

 1 } ּפָאק םעד ףיוא טסבייה טכיל יד

 ו } טסָאה וד ,ןייש טסיב

 1 ןענעז רימ - ודָו ךיוא יוזזַנַא ךיא יו טכיל-הּכונח

 ן } - טכיל

 :1 } ןרעטש עלַא

 | } וד טכיל יד

 | } טכיל-הּכונח

 ן 1 טכיל יד

| | 
 ...גרַאב ַא ףיוא ןטכיױלעג בָאה ךיא טכיל-הּכונח

 ,קרַאטש ןוא רָאלק זיא םַאלפ ןַײד טכיל יד

 !םוטעמוא טכַײל יז

 םורפ ןהֹּכ ַא טָאה ךימ - רָאלק ןיבבכ טכיל-הּכונח

 .ןדנוצעגנָא שדקמה-תיב ןיא

 (טקיצטנַא ,טכיל-הּכונח ןופ סיפ יד וצ ,וצ טלַאפ) טכיל יד

 .ןדנוצעגנָא שדקמה-תיב ןיא

 !רעטסעװש ,ךיז רימ וצ קוב טינ טכיל-הּכונח

 ...רעסערג טינ ןוא רענעלק טינ טכיל ןשיוועצ ָאטינ

 ,ןדנובעג רערעדנַא רעד טימ ענייא ןענעז טכיל

 - ןקוק ךיז ןָא ךעלדנַײרפ ןוא ביל ןענעק רימ

 ...ןקוב טינ ךיז רעטייווצ רעד וצ ענייא רעבָא ןפרַאד רימ

 ,גולק רעייז טסיב ...גולק טסיב טכיל יד

 !דניײרפ ןַײמ
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 טכיל-הּכונח

 טכיל יד

 ןטכיל-הּכונחַו

 ןטכיל ידו

 ןטכיל-הּכונח)

 ןטכיל ידו

 ןטכיל-הּכונחַו

 טכיל-הּכונח

 טכיל יד

 טכיל-הּכונח

 טכיל יד

 ,גולפ ןיא ,טכיל ןַײד טינ ,ָא

 !טניײש יז סָאװ עניַײד המכח יד זיא סָאד

 טכיזעג ןכעלטעג םעד טימ ןהּכ רעד

 טנַײה ןדנוצעגנָא ךימ טָאה סָאװ

 קירוצ רעטנזיוט ןרָאי טימ

 ןשטנעב ךימ ןָאטעג טָאה סָאװ

 ,עטנוזעג יד ,הרוּת יד טנרעלעג רימ טָאה

 :קילג ַא יו הרוּת יד

 ,טכיל וצ טכיל ךיז קוב טינ

 !ןשטנעמ וצ טינ ןשטנעמ ךיז טקוב ןוא

 !קיטזכירַו

 !קיטכיל ןדייר ךיוא ןעק ןעמ ,ןטכיַיל רָאנ טז 1
 ?רעדורב רעזדנוא ןהּכ םעד םיא ןעמ טפור ווו
 !הדוהי

 ?רעכלעוו ?רעכלעוו ?הדוהי

 ,עכלצזַא טימ ,ןעמענ טימ ךס ַא {ָאד ןענעז סענ
 - יז ךס ַא ןעק ךיא ,סהדוהי ךס ַא (ןעק ךיאֵו
 !יבּכמה ,ָאי !{הדוהי

 ?ןסייה סע לָאז סָאװ ?יבּכמה ?יוו

 עלַא ,עלַא סָאװ {סָאד טינ טסייוו ודנ

 - ץזסןייוו

| } 

 ן 1

 ו 1

 ו 1
 ,טרעהעג ,טרעהעג בָאה |ךיא...

 ,טלעוו רעד ןיא רענייא ,ָאי ,ןעוועג זיא רע
 !דלעה ַא

 ירע ָאי

 !רעגירק ַא ןעוועג זיא רע

 !רע !רע

 !רעגיז ַא ןעוועג זיא רע

 ...!דרע רעד ףיוא
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 !רע ,ָי טכיל-הּכונח

 ןדרעווש} ַא טימ ןכירג ןגעקטנַא סױרַא זיא רע טכיל יד

 ּ!רע !רע טכיל-הּכונח

 (ךיז טּפַאכ) טכיל יד

 - עלַײװ ַא טרַאװ ,רָאנ טרַאװ

 ...ןתולעמ} ליפ ױזַא טָאה רע -- הדוהי רעקיזָאד רעד

 ?זיולב ןהֹּכ םעד טנָאמרעד וטסָאה סָאװ רַאפ

 ,סיורג ןזעוועג דלעה ַא זיא רע טכיל-הּכונח

 ,רעזייב ַא - טכעלש רַאפ ,טוג -- עטוג רַאפ

 ,רעזיילרעד ַא רעגיז ַא ןוא רעגירק ַא

 ,רעסערג עלַא ןופ םיא ןיא זיא רעבָא ןהֹּכ רעד

 ,רעסעב עלַא ןופ
 { } טנַײשעג טינ ךיא טלָאװ -- ןהֹּכ רעד טינ ןעוו

 ןדןנַײרפ ןיַײמ טסנַײש וד - סױרַא טמוק סָאװ טכיל יד

 ןירוא ןוא ןינד ףיוא

 !רָאג ןפָאלש ייז ,ייז ןוא

 ןרָאלק! ןגיוא ע'רייז ןענ'פע ייז ,ייז ךיא קעוו טָא |

 ףױא יז קעװ טינ טכיל-הּכונח

 ןףיולרןַאפ ןיא ןזַײװַאב ךָאנ ןלעוו יז

 { ,} ןַײז ייז ַײב ןלעוו} ךיא סָאװ ,געט ןופ

 ...ן{ַײש ןןַײמ טימ (ןעיירפ {ךיז ,} ןקוקנָא ךימ

 | - קעװ טינ ,טינ יז קעוו
 ן,טכןַא ףיוא {ןעןמוקזעג) רעזהָנַא ןיב ךיא

 !געט {עןצנַאג טכַא

 ןלעוװ ךיא ןקעוופיוא ייז לע1וו ךיא טכיל יד

 1 } סױרַא

 | / } געט טכַא

 'ו } טכַא

 { ףיוא ייז קעוו} ךיא

 ןװןיינ ן,יײז קענװ טינ טכיל-הּכונח

 ...ןײלַא דלַאב ךיז ףיוא ןּפַאכ יז

 סיז םולח רעייז ןופ ךיז ףיוא ןּפַאכ ייז זיב ןוא טכיל יד

 ?ןַײש רעזדנוא רימ טסיזמוא ןעװעלכַאטרַאֿפ
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 (טכיל רעדוצ) !טָאג ,א טכיל-הּכונח

 דָאש ןייק רָאנ ריד לָאז סע

 ןַײז טינ

 !ןיײש רעזדנוא ףיוא

 עכלעזַא ָאד ןענעז סע

 עכלעוו

 ןיּפָארכ

 - גָאט ןלעה ןטימ ןיא

 גָאז ,רעבירעד ,ןוז יד טעוו יצ

 ?למיה ןופ גָאט ןטימ ןיא ןעלקַײקּפָארַא ךיז

 ןָא קיבײא ןופ טנייוועג ןיב ךיא טכיל יד

 ...ןָאט סָאװ טכיל ןַײמ רַאפ ןלָאז ןשטנעמ זַא

 גונעג טַײצ ןבָאה יז ...ןָאט ןלעו ײז טכיל-הּכונח

 ,גולק ןרעוו וצ ףיוא

 - ןפָא ןגיוא ער'ייז ןטלַאה וצ ףיוא

 !ןפָאלש ךָאנ טייהרעטנוזעג יז ןלָאז

 - ןגיוא יד ףיוא ןסַײר ייז זיב ןוא

 ,ָאד ןָאטפױא סָאװ רימ ןלעוו

 ?ָאיַא

 !ןגױט ךָאנ סָאװ סעּפע וצ ףיוא ןענעק רימ

 ?סָאװ וצ טכיל יד

 !סָאד וצ !םעד וצ  טכיליהּכונח

 ...סָאװ הנימ-אקפנ ַא

 ,סטוג סָאװ ןָאט ןענעק רימ

 ,ץונ ןעגנערב ,ןעמעוו ןפלזע)ה

 - ןַײא ּוװ - סיוא ּוװ טינ ןסייוו סָאװ ןשטנעמ

 ;ןיײש ַא ןלעהַו ןָאט ףרָאװ ַא רימ (ןלעווַו

 ;ןגערפ סָאװ עטעשזדנָאלב|רַאפ}

 | ?ּווו

 { --} ור ןןכוז סָאװו

 גנַאב ןעקנוזרַאפ ,עטנלע

 ןרעיורט ַא ןיא ףיט ,ףיט ןוא

 ?גנַאל יו ?ןעוו { :ןןגערפ סָאװ ןע)טלפייווצרא=
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 טכיל יד

 טכיל-הּכונח

 טכיל יד

 טכיל-הּכונח

 ?ןרעיודעג סע טעװ גנַאל יו

 דניק ןוא בַײװ טימ רימ ןטכַאמשרַאפ גנוי לַײװ

 ןרעיומ ןיא

 - דנילב עטמױצעגמורַא

 ,ןכַאיל|ש| עטיירב ףיוא סױרַא ייז ןריפ רימ

 ...ןגעו עטיירב ,עטיירב ףיוא

 {,ןןכַאמ ךעלקילג - עכעלקילגמוא ןענעק רימ

 ,ענעגָארטעצ ןקַױרַאב

 { } ענזענגָאלןש}רעד ףיט ןעיירפרעד ןוא ןטסיירט

 - טסיירט יא ,דיירפ יא

 ?טסייה סָאװ

 ןענעז רימ

 !רעטכיל

 ןענעק רימ

 ן,רעטכינ) ןכַאמ ערוּכיש ןוא ןרוּכישרַאפ ערעטכינ

 ,טסיירט ןעגנערב ןוא דיירפ ןבעג ןוא

 ?טסייה סָאװ

 !ןזַײװַאב ץלַא ןענעק רימ

 ,ןזיַיא ןופ ךָאנ רעקרַאטש ןענעז רימ

 !רעטכיל ןענעז רימ

 טגָאזעג סנייטשמוא סָאװ

 טגָאמרַאפ

 ןָאק ןוא
 ?ןָאט סָאװ ןצעמע רַאפ טכיל ַא

 !ךס א

 ךַאז ןייק ָאטינ
 ...רעווש וצ ןַײז לָאז טכיל ַא רַאפ סָאװ

 ?רערט ַא ןשיװּפָא טסנעק

 זיװץַײז יז לָאז ָא ,ןשיװּפָא ריא סָאװ וצ

 ןַײרַא רערט ןיא ףרַאװ ךיא

 ליוו ךיא תעשב

 - ןַײש ןַײמ
 זיא'ס ןוא
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 טכיל יד

 טכיל-הּכונח

 !ליּפש ַא עכעלרעה

 ,סיז יא ןוא רעטיב יא ליּפש

 -- ןייוועג ןוא רעטכעלעג

 ?ןייש ןַײז רעמ ןעד ןעק סָאװ

 ?טוג ןַײז רעמ ןעד ןעק סָאװ

 ?טולב ןּפָארט ַא ןשיוװּפָא טסנעק

 ?סָאװ וצ ?(ןש}יװּפָא םיא סָאװ וצ

 ,זָאל {,זָאל} ...טולב ןּפָארט םעד זָאל

 ןכָאק {םןיא זָאל

 ןןכָארבעצ) בַײל ַא ןיא
 ...ןסירעצ לעז ַא ןיא ןוא

 טולב ןּפָארט ַא ןשיװּפָא טינ רָאט ןעמ

 ...!ןסיגרַאפ טינ םיא רָאט ןעמ יו

 :רָאנ ענייא סָאד טסנעק וד

 ןסיגַאב טכיל טימ טולב ןּפָארט ַא טסנעק וד

 ...ןרָאלןק

 . טּפעלקעגוצ ןּפָארט ַא טולב וצ טכיל ןּפָארט ַא

 ...!טבעלעגפיוא עדייב ןטלָאװ ייז יו זיא

 ,טצנַאגרעד ןרעדנַא םעד טָאה רענייא

 ,טצנַאטעג ךיז ןגעקטנַא ןבָאה ,ייז עדייב

 ,טלייה ןוא טכַײלַאב טכיל

 טלייצרעד טכיל

 ,לוק ַא ףיוא יו

 ...לָאמַא ןופ ןכַאז רָאג עכעליירפ

 ןצרַאמש יד ףיוא טקעד טכיל

 ,ןצרַאה ןיא טולב ןּפָארט ַא ןופ

 סיוא טגָאז טכיל

 סיורג תמא ןַא

 ןגעלעג - ןּפָארט ַא טולב ןגעוו

 ןגעוו יד ףיוא

 ,ןריוי וצ ןוא ןכָאק וצ ףיוא טינ טרעה סָאװ

 !ןרױלרַאפ ןייג טינ טולב ןּפָארט ַא ףרַאד סע

 ,טסיײמש טכיל

24 
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 טור ַא טימ יװ טסיײמש טכיל

 טסַײג ןטכעלש םעד

 ...טולב ןסָאגרַאפ טָאה סָאװ

 טנעזרב'ס}

 ,טולגרעיַיפ ווו

 רעכעל טכַאמ

 טנעה ןיד} ןיא

 רעכערברַאפ ַא ןופ

 ;טולב ןסָאגרַאפ טָאה סָאװ

 טסַײר טכיל

 טסַײב ןוא

 ןסָאשעג ליוק ַא ףרַאש ןיוו טפערט טכילו

 טסַײג |ןטנעלש םעדו

 ...ןסָאגרַאפ טולב ןּפָאזרט ַא טָאה סָאוװו

| 

1 

1 

| 
 - ןּפָארט ַא טולב

 !םיא ּפָא טינ שיװ { }

 ,ןפָא ױזַא טינ ,ךיוה טינ דיירז } ןטכיל יִדָו

 ...ןפָאלש ייז סָאװ טוג - ָאזדו רעדניק יד

 ןסיוװ רעדניק {ןפרַאד סנָאװ

 ?גנוסיזגרַאפ} טולב ןופ

 ?סטכעלש סָאד לַא ןופ

 .ןטכערעג טינ טסיב) טכיל-הּכונח

 דרע רעד ףיוא ןט(כעלש} םענופ {ןסיוו ןפרַאד) רעדניק

| | 

 ,לכׂש ןבָאה ןעסיורג יװ טקנוּפ רעדניק}

 לכיימש ַא רָאלק ןגױא יד ןיא ןבָאהַו

 ,טומ ,עסיורג יװ טקזנוּפ ןבָאה רעדניק}

 - זדלַאה ןפיוא טּפַאשדנַײרפ ןיא ךיז ןלַאפ רעדניק

 (ןרעדניק עקידנפָאלןש יד) טןכַארןטַאב) !ץלַא ןסיוו ןגעמ רעדניק

5 5 3 
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 ?ייז ןענעז רעוו

 ...ייווצ רעדירב טכיל יד

 !יירד ןײנ טכיל-הּכונח

 ןַײלב} ןופ עלעדיירד סָאד ,עז ,עז

 ןעיײרד ןיא ָאד עלַא ןבָאה יז

 ,טעַײרבעגמורַא

 - טרעמַאלפעגמורַא

 ,טרעטַאמרַאפ ךיז ןבָאה ןוא

 ...רָאנ עלַײװ ַא ףיוא ךיז טרַאּפשעגוצ

 ן.} רענעגיוב יד ףיוא ךיז יז ןבָאה טרעטַאמעג טכיל יד

 ,ריש ַא ָאד ןבַײרש טפרַאדַאב טָאה ינד

 !רָאג עזָארּפ ירוא ןוא

 !ייוו ,ייוװ...טנָאקעג טינ ס'נבָאה יז

 טַאהעג ןרעייז ןיא ,ץרַאה ןיא ףיט ס'נבָאה יז

 ...טַאלב ןפיוא סע ןביײרשפיוא ןזיװַאב טינ ןוא

 יייז ןפלעה ,םוק טכיל-הּכונח

 - עסַײװ יד ,טנעה יד ןרעשַאקרַאפ רימ ןלעװ טָא

 ?טינ סָאװ

 ,דיל ַא ףױא םיא בַײרש'כ ןוא

 - השעמ ַא ףיוא םיא בַײרש וד ,וד ןוא

 ןענעז רימ רעװ ןוא סָאװ ןסיוו ייז ןלָאז ןוא

 !ןזענעןק רעטכיל סָאװ ןוא

 טביירש טכיל-הּכונח יד ,(ןירואו ןוא ןינד וצ וצ ןענענעג) טכיל עדייב

 סירוא טימ - {טכיל יד) ,טנַאה רעטכער

 (.(ס}נגיוב ריּפַאּפ יד רעביא

 (ןּפַאכוצפיוא ןָא ךיז ןבייה) ירוא ןוא ינד

 ( ןּפָא ןטערט) טכיל עדייב

 ןָא { } ףָאלזש} רעייז ןופ גזנַאןל ךיז ןעכושט) ינד

 (הליחּתכל ןטינ ךיז ןעעז) ןוא {

 {(ןַײזטס}ּוװַאב םוצ טמוק) ינד

 ...!ןפָאלשעג ןיב ךיא } סָאװ

 ?} } ןוא

 } ,ןיינ
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 ירוא

 |ינד)

 ןירוא}

 ןינדו

..{ | 

 ?ןלַײא ךיז טפרַאדעג ךיא {בָאה סָאװ וצ)

 ,רעדילג ענַײמ עלַא רימ ףָאלש ןיא טכַאוװעגפיוא (ןבָאה סע

 --ץרַאה ןַײמ ןוא { ןיַײמו

 ,גונעּת ןסיורג ַא ףָאלש ןיא טליפרע{ד בָאה ְךיאֹו

 ץרַאמש ַא רערעזסערג ַא ןואנ

 -.טקינַײּפעג ףָאלש ןיא {ךימ טָאה}

 !רעדיל ןבירשעג ךיא בָאה {ףָאלש ןיא|

 !ןעוועג קידוועעז ךָאד ךיא ןיב {ףָאלש ןיאֵו

 .ןעזעג ךיא בָאה ףָאלש ןיא

 ,טנעקעג ץלַא ךָאד ךיא בָאה קידנּפָאזלשו

 ,טנעלַאט טַאהעג ךיא בָאה

 ...טנערבעג רימ ןיא טָאה רעַײּפ סטָאג

 - טָא ןוא

 טָאג ָא ,טּפַאכעגפיוא ךיז ךיא בָאה

 !דנילב ןיב ךיא ןוא

 !טדניװשרַאפ -- זיא ןזעוועג סָאװ ץלַא

 ,דניוושעג רימ ןיא ךיז ןשָאלרַאפ טָאה רעַײּפ סטָאג

 ,ןבילבעג טינ זיא דיל ַא ןופ הרוש ןייק ןוא

 -- ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ תוא ןייק

 --םיוש יװ קעװַא זיא ץלַא

 !םיורט ַא ןעוועג זיא {סע}

 ...ךיוא ךיא !םיורט ַא !םיורט ַא

 --גנולייה ַא ףָאלש רעד ןעוועג ךיוא זיא רימ רַאפ

 ,גנולייצרעד ַא ןבירשעגפיוא םולח ןיא בָאה ךיא

 ...ךיור ַא יו ןדנּוװשרַאפ ץלַא זיא טצעי ןוא

 !?ךיוא וד !?ךיוא וד
 --ךיא ,ָאי

 לַײװ ַא ףיוא ןכַאמרַאפ לעװ ךיא {,ןטרַאװ ,טרַאװ
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 ,ןגיוא יד

 ףָאלש ןיא בָאה ךיא סָאװ ץלַא ךיז ןענָאמרעד ןוא

 -- ןגיוב {ַא ףיוא ןבירש}עגפיוא

 ...לַײצ ַא ,זרעפ ַא שטָאכ ןזיא ,ץלַא טינ ביֹואָו

 (ךַאמרַאפ ךיוא ךיאֵו ןירואנ

 יד ןּפַאכ ,ּפעק יד ףיוא לָאמ ַא טימ ןבייה ,סמערָא יד ףיוא ּפעק יד עלַײװ ַא ףיוא קידנגייל ,ןגיוא יד ןכַאמרַאפ) עדייב

 (ריּפַאּפ סנגיוב יד וצ סרעטלַאה-רעדעפ

 (טרעדנּוװרַאפ) ינד

 !ַאה

 !ַאה !ַאה ירוא

 ?ַאזַא סַאּפש ַא זיא יצ קילג ַא ס'זיא ינד

 .סַאּפש ַא ךיוא ןוא קילג ַא ירוא

 !סַאנ ןגיוב רעד ךָאנ זיא רימ ַײב ינד

 !ןבירשרַאפ שירפ ...רענַײמ ךיוא ירוא

 ןבילקעג ךעלערעּפ יו ךעלעתוא טימ

 !טַאלב עצנַאג סָאד

 :רָאנ עז ,רָאנ עז ינֹד

 !די-בתֹּכ רעד ,רענַײמ

 :רָאנ עז ,עז

 רענעלק טינ ךעלעתוא יד

 --רעסערג טינ ןוא

 !ריש ַא ,עז ,עז

 ,רימ ַײב ךיוא ,עז ירוא

 ,רענַײמ זיא די-בתּכ רעד ךיוא

 ,רעסעב טינ ןוא רעגרע טינ

 --רעניײפ טינ ,רעסואימ טינ

 !םיוק סע ביולג ךיא

 ּוװ ןופ ןוא ןענַאװ ןופ נד

 ?ןעמונעג דיל ןַײמ ךיז טָאה

 -- ךיז םורַא ,םורַא קוק ךיא

 !םיורט ַא ןעוועג רָאנ ךָאד זיא סע

 יוד ירוא

 ,רעביל ןַײמ וד
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 ינד

 ירוא

 ינד

 ירוא

 ינד

 ירוא

 ינד

 ,ןבירשעגפיוא ןוא טבעלעגכרוד סע טסָאה וד

 !ךיא ,ָאי

 ן,ןטנָאקעג ןבַײרשפיױא סע בָאה ךיא

 ן.ןטנָאמרעד טצעי ךיז בָאה ךיא

 -- ךיג ןגיוב ןיײמ םענ ,םענ

 ןטינ} זיא ןיילק סָאװ דיל ןַײמ

 (ןגױב םעד ןםיא טיג) -- סיורג סָאװ דיל ןַײמ

 :סיוא ךימ רעה ,רעה

 (ןַײרַא {םיא ןיא טקוק} ,ד/יּפַאּפ} ןגיוב םעד טמענ)

 (ךעלרעַײפ ,קיניײװסױא זופ טגָאזו)

 !גנַאזעג סיורג ,ךעלרעה ָא !{הּכונח)

 ,דילסטייה{יַײרפ ַאו

 דיי ַא ןופ ןזעגנוזעגו

 !גנַאל ןרָאי ןיוש ,גזנןַאל {ןיושו

 ,טלַא זיא דיל סָאד ...הּכונח

 !יינ קיבײא ןוא

 יירפ יו טרעה ,טרעה

 ...טלַאש רענַײז ָאכע רעד

 ךירג רעד :טרעה ,טרעה --הּכונח

 :טרעה ...ָאד ךיוא זיא

 ,דרעװש יד זיא ענַײז

 !טכיל סָאד ערעזדנוא ןוא

 (טקיצטנַא)

 יוד יוד

 !ריש ןַײד

 - ריד ַײב ץרַאה ןיא סָאװ סָאד

 !ריּפַאּפ םעד ףיוא ָאד ןבירשעגפיוא זיא

 (ןגיוב םעד ןירוא ןופ טמענ רע) -- רימ ןגיוב ןַײד זיו טצעי

 ןבילבעג ָאד ןורּכז ןַײד ןיא סיוועג זיא סע

 .  -:ןבירשעג ָאד טסָאה וד סָאװ םעד ןופ

 ָא{ז }
 ..יָאד ןקוק לעװ ךיא ןוא קינייװסױא ןוֿפ גָאז ,גָאז

 - לייט םעניילק ַא ,רָאנ תורוש רָאּפ ַא גָאז
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 ירוא

 ינד

 ירוא

 ינד

 ירוא

 ינְד

 טכיל-הּכונח

 נד

 ירוא

 !לייצרעד

 (טלייצרעד)

 טינ ןענעז טסנוק רעייז טימ טלעוו יד טשרעהַאב ןבָאה ןכירג יד סָאװ ןטַײצ יד

 יד .םויה דע זדנוא טשרעהַאב טסנוק רעייז !קיבײא ןענעז יז ,ןעגנַאגרַאפ

 ןבָאה ןכירג יד ןעוו {ןטַײצ)} יד ןיא טריסַאּפ טָאה ָאד לייצרעד ךיא סָאװ עטכישעג

 רעייז טימ רָאנ טסנוק רעייז טימ טינ רעקלעפו ןוא רזעדנעל) עדמערפ טשרעהַאב

 ןַײז ןופ} ןוז רעַײרט ַא ,דלעה ַא הדוהי דנַאל {ןיא ןענַאטשעגפוא זיא} ,דרעווש

 סע ,דנַאל ןגייא רעייז ןופ {ןבירטרַאפ טינ ןכירג יד טָאה רע ,יבּכמה הדוהי ,קלָאפ

 ,דנַאל ןזש}ידִיי ןופ ןבירטעגסױרַא יז טָאה רע {,ןעוועג טינ הרנובג ןייק טלָאװ

 טלָאװעג ןבָאה ייז ןלַײןװ ,ןיז ןטסגרזע 11 } גרַאפ ןבָאה ייז ןכלעוו

 רע ,עשיכ}ירג יד יו ףרַאש ױזַא ןעוועג (זןיא דרעווש {סיבּכמ ...} ןטכענקרַאפ

 -.טייהַײרפ { טייקיטכערעג) ןופ ןעמָאנ ןיא ןביוהעגפוא {ךיז טָאה

 !גונעג !גונעג

 !ןייד זיא'ס

 ,גורק יד ןַײד

 !ןַײװ רעד ןַײד זיא'ס ,ןַײד ןוא

 רָאנ תורוש עטשרע יד טרעהעגסיוא בָאה'כ

 -- רָאלק ןיוש רימ רַאפ זיא'ס ןוא

 ,רעדורב ןבַײרש ןַײד !ןַײד זיא'ס

 ,ליפעג ןַײד
 !ליטס ןַײד

 !רעטוג ַא ןוא םולח ַא !םולח ַא טסייה סָאד

 !רָאװ זיא'ס ,טינ םולח ןייק זיא'ס ,ןיינ

 !ןרעװש טלָאװ ךיא

 (לופשינ'מייהעג)

 --רָאװ ָאי ,רָאװ

 (לופשינ'מייהעג) -- רָאנ

 !זדנוא רעװ ןפלָאהעג ָאד טָאה'ס

 (םורַא ךיז טקוק) !רעוו

 (טכיל רעד ףיוא טזיַײװ) ..רע ןוא ךיא ,עדייב רימ

 (םורַא ךיז טקוק)

 ?רעוו

 ((טנורגרע)טניה ןיא סָאװ ,טכיל ייווצ יד ףוא טזַײװ)
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 ינד

 טכיל-הּכונח

 ןירואו

 {טכיל עדייב)

 ירוא

 טכיל יד

 ינד

 טכיל-הּכונח

 ,לעה יו ,עז ,עז

 !טרָאד יא'ס קיטכיל יו

 טרעדינעגּפָארַא ןוז ַא טלָאװ'ס יו

 {,ןלזעןווש רעזדנוא ףיוא

 ןיןגָאט טרָאד| טלָאוװ'ס יו

 ?ןַײש ַא טסעז וד

 --לוק ַא טרעהעג ןבָאה) ךיא ,ךיא ןוא
 ןױַײז ָאד רענעעזעג} טשינ ַא ןזןומ סע

 ן.לָאמ} ַא ךָאנ ןרעה ,ןרעה םיא ליװ ךיא

 | ?רעוו

 ן,ןגָאז) טגַאװעג טָאה רעוו

 הזעה יד טַאהעג { 1

 !ךיג גָאז ,רימ ןפלָאהעג טָאה רע ןזַא ןגָאז)

 !ךיא

 ,טכיל ַא !ךיא

 ,טכידעג'ס ריד ןביַײרש ןפלָאהעג בָאה

 ...עזָארּפ יד םיא ןבַײרש ןפלָאהעג טָאה רע ,רע ןוא

 ?ריא

 !רימ

 !רעטכיל

 -- ןרָאװשעג טלָאװ ךיא ...ריא ,ריא

 !ריא

 םערָא ןפָאלשעגנַײא ןענעז רימ

 ...ךַײר ךיז טּפַאכעגפיוא ןוא

 ,ךַײא רָאנ טינ ןפלעה רימ

 !רעטכיד עלַא ןפלעה רימ

 ?טנעקעג סע ריא טָאה יו

 ?טכַאמעג סע ריא טָאה יו

 טנעה ער'ַײא טימ ןבירשענּפָא ןבָאה רימ

 טָאה ריא סָאװ

 ...טכַארטעג ןוא טמולחעג ץרַאה ןיא ףיט

 --עדייב רימ

 -- ןעקנַאדעג ןוא תומולח ךָאד ןרעה רימ
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 .ןדייר ןטלָאװ ייז יו

 !טָאג יװ ,טָאג יו טנעז ריא ןינדו

 !טשטנעבעג סייז ,ָא

 ,שטנעמ רעד יװ ןענעז רימ ,טָאג יו טינ ,ןיינ {טכיל ידו

 ...ןעקנַאצ רימ ,רימ ןוא סיוא ןעייג ןשטנעמ

 ךיז סיוא ןשעל רימ - שטנעמ רעד יװ ןענעז רימ טכיל-הּכונח

 !ךיז סיורג רעדיו ןדניצ ןוא

 ,ױזַא ךעלרעדנּוװ טסדער ןינד|

 !גָאט (רעד יו טסטכַײל)

 -{יוט יו שירפ טלַאפ טכיל ןַײד)

 ן?גָאז ,וטסיב רעוו)

 ?רעװ ?רעוו

 ,טכיל-הּכונח ַא טכיל-הּכונח

 .רעמ טינ

 .רעמ טינ ףרַאד ןעמ ינד

 | } ַא זיא-ןַײז טכיל ַא

 { } זיא טכיל-הּכונח ַא

 (ןטכיל רעדווצ) !טסירגעג ייז

 { } טסיב וד רעוו ,גָאז וד ןוא

 ?רעוו ?רעוו

 { } יו ,דניירפ ןַײד יו טסנַײש

 ...רָאלק ךיוא ױזַא

 רָאי ץנַאג ַא ןופ טכיל ַא ןיב ךיא טכיל יד

 { - רָאנ ןבירשעגנ נָא עזָארּפ יד ריד בָאה'כ

 ןעטרערַאפ טכיל| ָא ,ערעַײט ןַײמ טכיל ,ָא ירוא

 { } עזָארּפ ןייק טינ זיא'ס

 } ערעַײא ליה

 { } רעד רעיא טכיל יד

 נד
 8 } ןעגנ|ַאלרעד)
 ן!קנַאד} ַא
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 13 ריפניירַא

 סַאג ןיא רעדניק

 טעז סע יװ ,ןבירשעג ;סַאג יד זיא טרָא רעקידנעטש סנעמעוו ,רעדניק עניילק ןגעוו שידִיי ףיוא דיל ַא

 רָאנ דיל ןגעוו ןסייוו רימ .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא טסקעט רעד .1941 רָאי ביײהנָא - א"שת רעטניוו --סיוא

 --ךעלרעטסעווש ןוא ךעלרעדירב ןגעוו טלייצרעד טרעוו'ס ּוװ ,רעגנוה ןגעוו עדַאלַאב ַא זיא סע זַא - סָאד

 .תובדנ ןעלטעב ןוא רַאוטָארט ןופ דנַאר םַײב ןציז סָאװ רעדניק

 ןרעוו ,טלַאהניא רעד ןוא - א"שּת רעטניוו -- ןבירשעג רעקינייוװ-רעמ ןעוו עטַאד יד ,דיל ןופ ןעמָאנ רעד

 םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא .(32 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :עז) ןענַאמרעקוצ קחצי ַײב רָאנ טַנָאמרעד

 .4:1941 רַאורבעפ/רַאונַאיל "א"שת טבש" :רעכעלטַײד הרעשה יד ןבעגעגנָא טרעוו ,ט"כשת ,םינורחא

 "סַאג ןופ רעדניק" :דיל ןופ ןעמָאנ רעד שרעדנַא לסיב ַא ןבירשרַאפ טרעוו ,המישר סלַאטנעמולב ןיא

 ןעמָאנ רעד רעכעלמעננָא זיא טנָאמרעד ןַאמרעקוצ קחצי סָאװ טלַאהניא ןצרוק ןטיול .(188 'ז ,טרָאד)

 ןיא רעדניק עניילק ןופ לרוג םעד ןגעוו רָאנ ,רעדניקנסַאג ןגעוו טשינ ךיז טלדנַאה'ס לַײװ ,"סַאג ןיא רעדניק"

 ייב דניקנסַאג ַא ןגעוו .גנובַײרשַאב רעצנַאג רעד רַאפ רשקה רעד טרעו סַאג יד עכלעוו טימ גנודניברַאפ

 ,שטנעמרָאטעג ןופ "טרָאניױוװ" רעד יו טשינ ,סַאג רעד ןגעוו ןוא ;27 'מונ ,רעטַײװ עז ,ןענָאסלנעצַאק קחצי

 ןשטנעמ ּוװ טרָא ןַא יו ,זַײװנסַאמ רעגנוה ןופ סיוא ןעייג רעדניק ןוא ענעסקַאװרעד ּוװ טרָא רעד יו רָאנ

 קחצי ַײב רעטַײװ עז ,זױה טקידיילעגסיוא ןגייא רעייז ןיא רעדייא ןברַאטש וצ סיוא רעסעב ןבַײלק

 .23 'מונ ,"רעגנוה ןופ רעדיל" לקיצ ןופ "סַאג ןיא םוק" :דיל סָאד ןענָאסלענעצַאק

 ,המחלמ רעד רַאפ יו טקנוּפ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב עשרַאװ ןיא ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי

 ןליצ עקידעבעל יו ַײס ןוא ןעגנופַאש עשירַארעטיל ענַײז ןופ ןדלעה יו ַײס ,רעדניק טימ ןדנוברַאפ גנע זיא

 ַײב ןרעוו רעדניק ןעוו - ןעגנוטכיר עדייב ןופ עיצַאניבמָאק ַא טימ ךיוא יו ,טעברַא רעשירעיצרעד ןַײז רַאפ

 ןיא ,ןביוא עז) ןעגנולעטשרָאּפ-רעדניק ןוא -טנגוי ענַײז ןופ ןרָאיטקַא יד יא ןוא ןדלעה יד יא םיא

 .(73 --71 ןטַײז ריפנַײרַא םענײמעגלַא
 ןגעוו גנובַײרשַאב רעצרוק רעד ןוֿפ ןוא ןעמָאנ ןופ ןייטשרַאפ וצ זיא'ס יוװ ,"סַאג ןיא רעדניק" דיל סָאד

 ןטימ רָאנ ,ןדַײל-ָאטעג ערעייז ןוא רעדניק עטמיטשַאב רָאּפ ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טשינ זיא ,טלַאהניא םעד

 .רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיוא ןוא ןסַאג יד ףיוא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ללכב רעדניק-ָאטעג ןופ לרוג
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 14 ריפניירַא

 -תבט ,רורד :ןיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא דיל סָאד

 ןיא עטַאד ענעבירשרַאפ יד ךיוא זיא סָאד .4 --3 'זז ,(9) 5 'מונ ,6.1941 רַאורבעּפ-רַאונַאי? א"שת טבש

 ןטקורדעג ןטיױל ,16 'מונ ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא ןוא 17 'מונ ,המישר סלַאטנעמולב

 ,6 'מונ ,1950 ,טייק ענעדלָאג יד :ןיא לָאמ ייווצ ןרָאװעג טקורדעג דיל סָאד זיא המחלמ רעד ךָאנ .רוקמ
 יד ןרָאװעג ןבירשרַאפ ױזַא טרָאד לָאמ עדייב זיא שרעדנַא ..242 --240 'זז ,27 'מונ ,1957 ;189 -187 'ח

 סָאד .+רעטַאטשנַאמציל ַא 2 .ל .א :ןבירשעגרעטנוא זיא דיל סָאד ."4 'מונ ,א"שת ירשת ,רורד" :עטַאד

 .ןריולרַאפ זיא די-בתּכ רעד .(125 'ז,ןביוא עז) ןעמינָאדװעסּפ עמייהעג סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ רענייא זיא

 .,,םישזערייצַאנ ןרעטנוא ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,טרילומרָאפ טרעוו דיל םעד ןיא
 ןעוועג יונעג זיא'ס רעדייא ךָאנ - םוקמוא ןשידִיי ןופ ןיז ןוא ןיימ ןפיוא קוק רעשיפָאזָאירָאטסיה ןַײז

 המחלמ יד זיא 1940 רָאי עדנע זיב .ןקידנע ךיז טעוו קלָאפ ןשידִיי ןפיוא ףירגנָא סרעלטיה סָאװ טימ טנַאקַאב

 ןעגנערב לָאז סָאװ ,המחלמ-טלעוו ַא ףיוא ןעגנונעּפָאה יד ןוא עּפָאריײא ןופ ןעמַאר יד ןיא ןבילבעג ץלַא ךָאנ

 םעד ,רע טבַײרש 259 טַײז ףיוא ;258 יז ,ןלפק ַײב לשמל עז) ןענורעצ ןענַײז ,םישזער סרעלטיה וצ ףוס ַא

 עס זַא רָאלק ןרָאװעג רעבָא ןיוש זיא 1941 ביײהנָא .("תימלוע-לכ המחלמל תווקל ןיא" :1940 ינוי ןט4

 .ךוסכס ןשִיעּפָאריײא ןכעלרעניא ןַא ןגעוו זיולב טשינ ןיוש ךיז טלדנַאה סע זַא ןוא ,המחלמ-טלעוו ַא ַײב טלַאה

 רעשידרערעטנוא רעד ןיא ,לשמל טקיטעטשַאב טרעוו ,המחלמ-טלעוו ַא עקַאט שיטקַאפ זיא המחלמ יד זַא

 ,ןיטעלויב :עז) עקירעמַא ףיוא ףירגנָא ןשינַאּפַאי םעד ךָאנ -- 1941 רָאי עדנע טשרע ,דנוב ןופ עסערּפ

 .((1980) שימרק יא -1 'ז ,1941 רבמעצעד רעט0

 םיא טלַארטשַאב ןוא טיײרטש-טלעוװ ןקיטפנוקוצ ןכעלגעמ םעד טָא טכַײלַאב דיל סנָאסלענעצַאק קחצי

 טרעּפרעקרַאפ טרעוו רע יו שוחב טעז ןײלַא רע ןכלעוו ,וויטָאמ-יַאדמשַא ןשהדגא ןוא עיזיוו-םולח ןייז טימ
 .ןגיוא ענַײז רַאפ

 רעלַאטָאט רעקידנעמוקנָא ןַא ןופ ןעמַאר יד ןיא --וויטקעּפסרעּפ רעַײנ רעכעלגעמ רעד ןוֿפ טכיל ןיא

 ןרעביא טלסיירטעצ טרעוו סָאװ ,לרוג רעשידִיי רעד ןענַאטשרַאֿפ שרעדנַא ךיוא טרעוו ,המחלמ-טלעוו

 םוצ רימ ןעניפעג דיל םעד ןיא .ןעמענַאבטלעװ ןשיווצ -- רקיעב רָאנ ,רעדנעל ןשיווצ רָאנ טשינ לגנַארעג

 ַא יו זיולב - רעלטיה) לטיו סקנפ ןקידרעטעּפש ןיא וויטָאמ-רקיע ןַא ןופ ןרעק םעד ַײס ,לָאמ ןשטרע

 ,158 --157 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז - עיצַאזיליוויצ רעקידברעמ רעכעלטסירק רעד ןופ חילש

 רעטייווצ רעד תעב עלָאר סרעלטיה ןגעוו םענַאב ןשיטּפילַאקָאּפַא ןופ ןרעק םעד ַײס ןוא ,(170 ,169 -8

 טרעוו רעלטיה ּווװ "תישארה האבצמב" קרעוו טצעל רָאג ןַײז ןיא ,קלָאפ ןשידִיי םעד יּפלּכ המחלמ-טלעוו

 ןחישמ טימ ,םימיה-תירחא ןטימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ טלַאטשעג עשהדגא יד ,סולימרַא יוװ טריציפיטנעדיא

 .(291 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז) הלואג רעקידנעמוקנָא רעד טימ ןוא

 רעד ןופ ףוס םַײב ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ רעלטיה ןעמָאנ רעד זיא טּפירקסונַאמ ןלַאניגירָא ןיא

 םַארג ַא יו ַײס ,טלעפעגסיוא טרָאװ סָאד טָאה טרָאד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,דיל ןופ הרוש רעטייווצ

 דיל סָאד זיא "רורד" ןיא ךיוא .טלַאהניא ןופ לײטײטשַאב ַא יו יַײס ןוא הרוש רעטרעפ רעד ןופ ףוס םוצ
 יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגוצ טרָאװ סָאד זיא רעבָא המחלמ רעד ךָאנ .רעלטיה :טרָאװ םעד ןָא טקורדעג ןעוועג
 ,םיטרּפ עלופ יד ןביוא עז --לָאמ עדייב ,טייק ענעדלָאג יד ןיא :ךַײלגרַאּפ) דיל ןופ ןקורדּפָא ענעדיישרַאפ

227 



 קחצי .(20 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןיא ,דיל ןופ גנוצעזרעביא רעשִיערבעה רעד ןיא ןוא

 סָאװ טקַאפ ןטימ ןוא ןביַײרש םַײב ליפעג-הנּכס ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא טײקטיהעגּפָא סנָאסלענעצַאק

 סעיזיווער עקידמיצולּפ רַאֿפ טיהעג ךיז טָאה רע ןוא ,בוטש ןיא םיא ַײב ןענופעג ךיז טָאה ןײלַא די-בתּכ רעד

 ָאי ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה ,רעביא טיג ןַאמרעקוצ קחצי יו .ָאטעג ןיא ןטלעז ןעוועג טשינ ןענַײז סָאװ

 רָאנ .ןרעװ טלופרַאפ זיולב רעד לָאז עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד ןיא דיל סָאד ןקורד םַײב זַא טלָאװעג

 טָאה ןקורדּפָא ןכָאנ .ןרָאװעג טקורדעג טשינ רעלטיה טרָאװ סָאד זיא ןעזרַאֿפ ןטרַאװרעדמוא ןַא רעביא

 .(33 ז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :עז) ןסָארדַאפ קרַאטש ןענַאסלענעצַאק זָאלסױא רעד

 טרָאװ סָאד ּוװ ,דיל םענוֿפ קורדּפָא ןַא טיהרַאפ ךיז טָאה ,תואטיגה ימחול תיב ןיא ,וויכרַא- .ק.י ןיא

 .8611/1178 'מונ ןטימ טרירטסיגער זיא קורדּפָא רעד .די-בתּכב טרָאװעג ןבעגעגוצ זיא "רעלטיה"

 ...טכערעג זיא לווַײט רעד ןעוו

 ,טלעוו רעד ןופ רעטסגרע רעד ךיז טמולחעג טָאה רימ

 ןרעלטיה| טמולחעג רימ ךיז טָאה סע

 ,טלעג ןַײד טינ ,טינ טולב ןַײד ,טינ ןבעל ןַײד ףרַאד ךיא"

 .ןעלטימ ענַײמ עלַא ןופ רעטווּורּפעגסױא רעד ,רימ לטימ ַא רָאנ טסיב

 - טירט עבָארג ענַײמ טימ ,ןקלָאװ ַא ביוטש -- ריד ףיוא בייה'כ"

 ,ןדירפוצ ליומ םעד ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ ץלַא ןוא

 טישרַאפ ךיא ןכלעוו טימ ביוטש רעד טסיב וד ,וד ָאי

 !ןדִיי !ןדִיי רָאנ טניימ רע :"טלעוו רעד ןופ ןגיוא יד

 געיעג ַא זיא'ס ...!ַאמ -- אלימ זיא ...רָאנ ןדִיי יד טניימ רע

 ?גנונ'פָאװַאב יד ?רענלעז ןענָאילימ יד ַײא ...רָאג ןדִיי ףיוא
 ,קערש יד יז ןיא טבױטרַאפ קילגמוא רעַײא טימ בָאה ךיא" ...טע זיא

 "...גנונ'פָאה טימ טגיוועגנַײא ןוא ,לפייווצ ןטסדנימ םעד טגָאירַאפ

 ,ייז רָאנ ,ייז ראנ טניימ רע ,רָאנ ןדִיי יד טניימ רע

 ,ןדנעש וצ עטסקידײלַאב יד ןוא ,עלַא ןופ עטסמערָא יד טניימ רע

 ידּכ ,ךיד ןבילקעגסיא עקַאט בָאה'כ ,ױזַא ,ױזַא"

 .ןדנעלברַאפ רעשירַאנ רעד ,טלעוו רעד ,ריא ןגיױא יד |

 ליצ'כ ןעוו ,ךיד עגרה'כ ןעוו ,ךיד טינ ןיימ ךיא"

 ,ןטכעש ךיד גנַאל רעסעמ ןַײמ יצ'כ ןעוו ,ריד ןיא ליַײפ יד
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 ליוו ךיא ,טלעוו יד ןיימ ךיא ,ךיד טינ ,ךיד טינ ןיימ ךיא
 ...ןטכענקרַאפ -- עשירַאנ יד ,עצנַאג יד טלעוו יד

 ,רָאג זיב טכעלש ,ָא ...יז זיא טכעלש ןוא טלעוו יד זיא שירַאנ"

 ,טינ גנוצ ןפיוא יז טגנערב גנול ןפיוא ריד טגיל'ס סָאװ סָאד רָאנ

 ,רָאלק טינ טגָאז רעבָא יז ,ךיא סָאװ ריד עבלעז סָאד טגָאז יז

 .ןעגנולשרַאפ רעמ ןוא טגָאזעג סָאװ סעּפע טָאה יז ...טעפנָאפ יז

 !טנייפ ךיד טלעוו יד טָאה סע ,ךיד טנַײפ בָאה ךיא טינ"

 - ןפָארטעגוצ 'ןדִיי יד ףיוא ַארוה' ןיײמ טימ יז בָאה ךיא

 ,טנַײה ייז ןַאמ-הכולמ ַא יװ ,לָאמַא -- קלָאפ ןַײז טַױזעי ַא יװ

 .ןפָא רימ ַײב זיא -- טלעוו יד טָאה ןטלַאהַאב םייהעג סָאװ סָאד

 ,שטנּוװ םעד ,ןרעייז ןטסמייהעג םעד טָא ,סױרַא יַײרפ םיא גָאז ךיא"

 !ןעמענ יז ןָאק ןעמ סָאװ טימ סייוו'כ לָאמ ןייא ןיוש סייוו ךיא

 :שטנוּפ ןסייה םעד טשימעג ךיא בָאה ייז רַאפ !ייז רַאפ

 ...ןעמעשרַאּפ ,ךַײא ןעמעשרַאפ ,ךייא קידנעטש ןבעל םעד ןרעטיברַאפ

 ,קרַאטש ןוא סייה םיא טשימעג ,שטנוּפ םעד טשימעג בָאה ךיא {יו

 ! טרוּכיש ןוא ,עזָאלגרָאז ,טפיוז :קנַארטעג םעד ייז טגנַאלרעד

 - קרַאק ןוא דנעל ןכָארבעג - ךַײא ,ןדִיי ,טשרמולּכ בָאה'כ

 !רקיע רעד רימ ַײב טנעז רָאג ריא טינ ,ריא טינ ,ןיינ ָא

 - ךַײא טימ ,ווּורּפ ַא רָאנ - ריא ...טלעוו יד זיא רקיע רעד"

 ,ןכָאירַאפ טלעוו יד ץנַאג ךיא ליוו קילגמוא רעַײא טימ

 - ךַײר ןוא סע ןליוו םערָא ,קילגמוא רעַײא ליוו טלעוו יד

 .ןכָארבעצ ןוא ןגָאלשעצ ןעז ךיײא טלעוו יד ליוװ סע !טלעוו יד

 דימ ןיוש זיא יז ...טוג יז ןעק ךיא ,ָא יז ןעק ךיא

 ;ןעניד וצ -- ריא יו דִיי ַא ,ןרעַײא רעדורב ַא

 -- דיי םעד ,ןטקיצַײרקעג םוצ עביל רעד טָא בילוצ

 .האניׂש ַא דִיי ןקידעבעל םעד ףיוא ןעמ טגָארט
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 ,טַײל ענַײמ טינ ,ךיא טינ ,טינ לילג ןופ דִיי םעד ןיד ךיא"

 ?ןלייצרעד ךַײא סע לָאמ ןקירעביא ןַא ןעד ךיא ףרַאד יצ

 - טַײרּפַאב דיי ַא וצ עביל ןופ ךיז ךיא בָאה ןוא

 ...אלימב םיא וצ סַאה ןופ טַײרּפַאב ךיז ךיא בָאה

 טקנַאדַאב טלעוו יד יװ ,טעז !ןיימ ַא בָאה ךיא ...רעמ טינ"

 - ָאד - דרע'רד ףיוא ךַײא טימ וט'כ סָאװ זייב עדעי ןַײמ
 ,טגנַאלרַאפ יז סָאװ סָאד זיא ךיַײא טימ וט ךיא סָאװ סָאד
 .רעדרעמ ןַײד זיא יז טלעוו יד !טלעוו יד - ךיא טינ ,ךיא טינ

 - דנילב ןוא זיא שירַאנ סָאװ ,טלעוו רעד רָאג רַאפ ַאזַא ליּפש ַא"

 !עקַאט ךַײא ,ךַײא רָאנ ןָאק ןיא טלעטשעגנַײא בָאה'כ ...ָאקיזיר ןָא ליּפש ַא

 ...טניוועג ןעמ רעכלעוו טימ עטנכערעגסיוא ןַא ,טרָאק עכַאװש ַא

 ...טעקַאשטרַאפ יװַאזיוו ןיַײמ ,םיא טעקַאשטרַאפ ךיַײא טימ בָאה ךיא

 ,ךַײא רָאנ ,ךַײא ךיא בָאה סָאד ...ןעגנולעג רימ זיא ליּפש יד {")

 - ענעצס רעד ףיוא עלַא ןזָאלעגפױרַא רָאנ ןדִיי ךַײא

 - ךַײר :ןעניז ןיא טַאהעג ,םערָא טקינַײּפעג ריא ףיוא בָאה ךיא

 ...ענעי רָאג טניימעג ןוא רָאג יד ףיוא טַײטעג בָאה'כ

 ,דָאר יד טרימשַאב ךיא בָאה טולב קיכָאק רעַײא טימ"

 - עניב יד טלעטשעגסיוא ןוא ,לעסורַאק יד טיירדעג

 ,טָאג רימ טָאה ןפלָאהעג :טניוטש ןוא טפַאג ןוא טמוק טצעי

 - "!ענַױר ַא זיא טלעװ יד :טָאג רעקרַאטש ןַײמ ,טָאג ןַײמ

 בָאה'כ ,טמולחעג טינ ןיינ ...ךיז טמולחעג טָאה רימ
 - םיא ןעזעג ,טקוקעגנָא םיא ,םיא טרעהעג טײהרעכַאװ
 - ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ,ןגיוא יד טכַאמעגוצ בָאה'כ
 .םונהיג רעד ,ָאד עשרַאװ סָאד טָא ןוא ...יַאדמשַא ,רע זיא טָא

 .ל.א
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 15 ריפנייירַא

 ןיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא -- תועד עלַא טול ןבירשעג ,עמַארד עשילביב עטשרע סנָאסלענעצַאק קחצי

 םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא הרעשה רעד טול .ןַארַאפ טשינ סעטַאד ןייק ןענַײז די-בתּכ ןפיוא .1941 רָאי

 ץרעמ רעט20 -- רַאונַאי רעט 11 2 א"שת רדא-טבש :עטַאד ערעיונעג ַא ןבעגעגנָא טרעוו ,ט"כשת ,םינורחא

41. | 
 ב"שּת ירשת :עטַאד רעדנַא ןַא ןַאמדַײז ללה טבַײרשרַאפ "ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ךוב-גָאט" ןַײז ןיא

 :ךעלמעננָא טשינ זיא עטַאד יד .(213 זז ,ןַאמדיַיז :עז) 6 1941 רעבָאטקָא רעט12 --רעבמעטּפעס רעט2

 רַאפ רעטעלב ,רעסַאװ שרעה :ךַײלגרַאפ) ,ללכב ןענַאמדַײז ַײב טניפעג עמ סָאװ תוריּתס ליפ יד רעביא (א)

 רימ סָאװ תוריּתס יד רעביא ךיוא יו (ב) ;(197 -- 186 יז ,1 טפעה ,1948 ץרעמ-רַאונַאי ,1 דנַאב ,עטכישעג

 עמַארד יד טָאה .קיי זַא טלייצרעד רע ."לבב תורהנ לע" סנָאסלענעצנַאק .י עגונב םיא ַײב ןעניפעג

 ןט 9 םעד טָאה .קיי זַא רע טלייצרעד ךיוא ;(!) רוטַארעטיל רעשיערבעה ןגעוו טנוװָא ןַא ףיוא טנעיילעגרָאפ

 -הליהק ןופ רעלעק ןיא סע קידנבָארגַאב עמַארד יד ןעװעטַארּפָא טכוזעג ,שוריג ןסיורג ןכָאנ ,1942 רעבָאטקָא

 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןבָארגַאב ןעוועג גנַאל עמַארד יד ןיוש זיא הׂשעמל ןעוו ,(147 'ז ,טרָאד עז) וויכרַא

 ףיוא זיוה ןופ רעלעק ןיא ,"רורד" ןופ וויכרַא ןטימ טרָא ןייא ףיוא שוריג ןסיורג ןרַאּפ ןופ ענַײז םיבתכ

 .(363 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז) 34 ַאנלעיזד

 ןבירטרַאּפ ןענַײז סָאװ םיטילּפ יד ןופ עגַאל עקיטסַײג ערעווש יד --עמַארד רעד ןופ וויטָאמטּפױה ןטיול

 ןוא ןיכיוהי-תולג ןתעב םילוג עקיטַײצרַאפ יד טימ ךיַײלגרַאפ ןיא ,רעטרעניוװ ןוא רעזַײה ערעייז ןופ ןרָאװעג

 זיא עמַארד יד ןעוו טַײצ עכעלגעמ יד זיא 1941 ביײהנָא אקווד זַא ,ןעמעננָא ןעמ ןעק -- ןברוח ןטייווצ םעד

 .ךיז טיצַאב יז רעכלעוו וצ טַײצ יד רעדָא ,ןרָאװעג ןבירשעג

 ןבעגענסױרַא , 1967 --ז"כשת רָאי ןיא םרָאפכוב ןיא המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא עמַארד יד
 ,1966 ,טייק ענעדלָאג יד :ןיא טקורדעג ןעוועג רעִירפ .תואטיגה ימחול תיב ןוא "טייק ענעדלָאג יד" ןופ
 רעשינעצס יוװ ,עניב רעד רַאפ הליחתכלמ ןבירשעגנָא ןעוועג זיא עמַארד רעד ןופ טסקעט רעד .56 ,55 'מונ
 יד ךיוא יו ,ןעגנוזַײװנָא עשינעצס לָאצ עסיורג יד עז :זַײרקמַארד ןשידִיי ןופ רַאוטרעּפער ןרַאפ לַאירעטַאמ
 ןטירד ןוא ןטשרע ןופ בײהנָא םַײב -- די-בתּכ ןיא --עניב רעד ןופ ןעזסיוא ןגעוו ןעגנונעכייצרַאפ עשיפַארג
 עז) טנכייצעגנָא שיּפַארג ךיוא רָאנ טרעדלישעג רָאנ טשינ עניב רעד ןופ ןעזסיוא רעד טרעוו די-בתּכ ןיא .טקַא
 ,22 יז ,לבב תורהנ לע :עז) טמערופעג שיפַארגָאערָאכ ךיוא ןרעוו סענעצס ;(295 'ז ףיוא סעילימיסקַאפ
 ריפ עלַא סיוא-גנעל סעקילּפער ליפ יד טימ ןעמַאזוצ ,ןטנעמעלע עלַא יד .(249 ,234 יז ,ָאד רעטַײװ ןוא
 גנולעטשרָאּפ ַאזַא ןופ ךירטשטּפיױה רעשיטסירעטקַארַאכ ַא .ןח-רעטַאעט סָאמ עסיורג ַא ןַײרַא ןריפ ,ןטקַא
 ַא םורַא ױזַא ךיז טפַאש טסקעט ןלופניז ןטימ ןעמַאזוצ ןוא ,ענעצס רעד ףױא גנוגעװַאב עכַײר יד טרעוו
 .קרעװ-רעטַאעט קידתומלש

 סע םגה (לבב תורהנ לע וצ ריפנַײרַא ןיא עז) ,ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ טשינ ףוס םוצ זיא עמַארד יד
 ןיא ךיוא עז .5 יז ,55 'מונ ,1966 ,טייק ענעדלָאג יד :עז) ןעגנוטיירגוצ םעד רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז
 תואטיגה ימחול תיב ,וויכרַא-.ק.י :ןפַאש סנָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו ןובשחו-ןיד ןטשרע סנַאמרעקוצ קחצי
 רעטכיד ןופ ,ןטייהנגעלעג ענעדיײשרַאפ ַײב ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ ָאי רעבָא זיא עמַארד יד .((7
 יד רַאפ ןוא :דנַײרפ ןוא םירבח עּפורג ַא רַאפ -- 4 ַאנלעיזד ףיוא -- "רורד" ןופ ענומָאק רעד ןיא :ןײלַא
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 לע וצ ריפנַײרַא ןיא :עז) 23 יקװעלַאנ ףיוא זיוה רעייז ןיא ,"הינודרוג" גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןופ םירבח

 .(24 'מונ ,"בויא" וצ ריפנַײרַא רעזדנוא ןיא ,רעטַײװ ךיוא עז .201 יז ,(ך"שת) ,קע :ַײב ןוא ,לבב תורהנ

 רעד ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןטַײז עטלױפרַאפ-בלַאה 150 רעביא טלַאהטנַא עמַארד רעד ןופ די-בתּכ רעד

 רעקיטציא רעזדנוא רַאֿפ .תואטיגה ימחול תיב ןוא "טייק ענעדלָאג יד" ןוֿפ עבַאגסױא רעד רַאפ דוסי

 ךָאנ ןרָאװעג טרירפישעד םורַא ױזַא ןענַײז סע .ןרָאװעג טרירפישעד ַײנ סָאד ןופ די-בתּכ רעד זיא עבַאגסױא

 ,סעבַאגסיוא עקידרעירפ ייווצ יד ןיא ןרָאװעג טזַײרגרַאפ יצ ןזָאלעגכרוד ןענַײז עכלעוו ןלעטש לָאצ עשּפיה ַא

 .רוקמ ןופ ביײרשרעביא ןכעלטקניּפ םעד טרעװשַאב רעכיז טָאה סָאװ די-בתּכ ןופ דנַאטשוצ ןטכעלש ןרעביא

 ןענַײז סע ןוא ןרָאװעג טיהענּפָא גונעג טשינ זיא עכלעוו עיצַאוטקנוּפ יד ןרָאװעג טריגערָאק זיא סרעדנוזַאב

 | ,דיה-בתּכ ןיא רוקמ ןטיול ,טסקעט םעד ןיא םינוקיּת ךס ַא ןרָאװעג טכַארבעגנַײרַא

 יז טוב רבחמ רעד סָאװ ןוא עמַארד עשירָאטסיה ַא זיא "לבב תורהנ לע" סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 -ןברוח ןוא לבב-תולג ןופ קיטַאמעלבָארּפ רעד ןוא ןּפיט יד ,רעפסָאמטַא רעד ןופ ןבעלַאב ַא ןופ ךמס ןפיוא

 רענעי ןשיווצ לעלַארַאּפ ַא ךיז טמוקַאב סע זַא ױזַא טלַאהניא םעד סיוא רעֶבָא רע טמערופ ,שדקמה-תיב

 סָאד .עּפָארייא-ןברוח ןוא ןלױּפ-תולג ןופ רעפסָאמטַא רעד ןוא ןּפיט יד ,ןעמעלבָארּפ יד ןוא הפוקּת רעטַײװ

 עלעוטקַא ערעדנַא ךיוא יװ ,ָאטעג ןיא ןבעל סָאד ןוא ָאטעג עמוַארט יד ,דרָאמטסבלעז ןופ םעלבָארּפ

 ךיז ןזָאל סָאװ ןשינערעזוצנָא עלעוטקַא ןענַײז -- הֿפֹוקּת-יצַאנ רעד טימ ןדנוברַאפ ןענַײז סָאװ ןעמעלבָארּפ

 .עשילביב-שירָאטסיה ַא זיא עמעט יד וליפַא ןעוו ךיוא ןליפ טלוב

 עקיבא ייווצ יד "לבב תורהנ לע" ןיא טכַארבעגסױרַא|ןרעוװ ןעמעלבָארּפ עקידתופתושב יד ןוֿפ ןָאֿפ ןפיוא

 תוהמ רעד (א) :גנולדנַאה רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא טלעטשעגקעװַא ןרעוו עכלעוו ,סעמעטטּפיוה

 ףיוא ןַײז-שידִיי סקלָאפ ןופ ןבעל טרָאס ןוא טעטילַאװק יד (ב) ,דנַאל ןיַײז ןוא קלָאפ ןשיווצ דנובנעמַאזוצ ןופ

 ףרַאד ,ןרָאװעג ןבירשעג ךעלגעמ עמַארד יד זיא ןטסירפ םוצ ןעוו עטַאד יד רעסעב ןרעלקפיוא ידּכ .דנַאל ןַײז

 ןכַײט יד ַײב" דיל ןכרוד ,"םילוג" ןוא "םיטילּפ" ןשיווצ לעלַארַאּפ םענעפורעגסױרַא םעד ןטכַארטַאב ןעמ

 :עמַארד רעד ןוֿפ גנולדנַאה יד טנפע סָאװ "לבב ןופ

 סע .עיװָאזַאמ-ברעמ ןיא סָאװ ךעלטעטש יד ןופ ןדִיי ןופ םישוריג ןסַאמ ןעוועג ןענַײז 1941 רָאי ןיא ןיוש

 יקסבוקרק :עז) םיטילּפ 130.000 :ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעוועג ןענַײז ןַאד ןיוש זַא טנכערעגסיוא טרעוו

 רעטקעריד רעד חוּכמ טַײצ רענעי ןיא םיטילּפ יד טנכײצַאב טָאה "םילוג" ןעמָאנ רעד .(527 יז ,(ג"לשת)

 קחצי ַײב רָאנ טשינ ,לבב-תולג ןופ הפוקּת רעשירָאטסיה רעד טימ טקעוװרעד טָאה יז סָאװ עיצַאיצָאסַא

 .א.ח .טנָאמרעד רעבָא ןוא רעטַײװ ,טַײצ רענעי ןופ רעכיבגָאט יד ןיא יז ןעניפעג רימ .ןענָאסלענעצַאק

 ןטכענ ,טנַײה ןעזעג טשינ טָאה סָאװ רעד" :1941 רַאונַאי ןט31 םעד ,ךובגָאט ןַײז ןיא ױזַא טביײרש ןַאלּפַאק

 םורַא ךעלטעטש ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןוא וװעשטרַאק ,יכָאלװ ,װָאקשורּפ ןופ םילוג יד ,ןטכענרעייא ןוא

 ןופ טרעווילגרַאפ ,עקיטשרָאד ןוא עקירעגנוה ,עטרעטַאמעגסיוא עטגָאטיײװעצ ןַײרַא ןעמוק יז יו עשרַאװ

 .ןעזעג טשינ תולג ןייק ןבעל ןַײז ןיא טָאה רעד - ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא געוו ןופ טקינַײּפעג ןוא טלעק

 טשינ קיטסיַיג ןוא שיזיפ ךָאנ ןיילַא ןענַײז ןוא געוו ןפיוא ןפָארטעג יז ןבָאה עכלעוו יד אקווד ןבָאה טנייוועג

 .דלודעגמוא ןוא גנוקיטומטנַא רעייז רעביא טנייוועג טשינ ללכב ןבָאה ןײלַא םילוג יד ;ןרָאװעג טרירעגנָא

 רעייז טּפמעטרַאפ ,ןליפעג ערעייז טּפעשרעד ןוא ,ןעגנורדעגכרוד יז זיא עיצַאנגיזער עקימוהּת ַא רַאֿפ סָאװ

 ...ןגיוא יד ןיא שפנ ןקידעבעל ןדעי ַײב ןעילט סָאװ גנונעּפָאה ןוֿפ ןעקנופ יד טכשוחרַאֿפ ןוא טייקרַאבליפ

 רימ ןופ -434 יז ,ןלפק :עז) "םילוג עַײנ טנזױט ַײרד ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןַײרַא ןענַײז טנַײה

 ןַײז ןיא רעבָא ןוא רעדיוו רבחמ רעד טבַײרש ,םילוג ןָא טפור רע סָאװ םיטילּפ יד ןגעוו .(ןכָארטשעגרעטנוא

 יד דנַאנַא ךָאנ רעביא טרזח רע ןוא (474 - 473 ,463 --462 ,459 -.458 ,455 --449 זז :עז) ךובגָאט
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 טשינ ןבעל ןַײז ןיא תולג ןייק טָאה רעד ,רעצ רעייז ןיא םילוג יד ןעזעג טינ טָאה'ס רעוו" :רעטרעוו

 + רעד יװ סיורג {םילוג יד ןופ קילגמוא רעד} ךָארב רעזדנוא ןענייװַאב לָאז סָאװ ןנוקמ רעד זיא וו .....ןעזעג

 ןוא תולג ןיא ןדִיי יד ןשיווצ לעלַארַאּפ םעד ןַאלּפַאק ךיוא טנָאמרעד ךובגָאט ןַײז ןיא ,(451 יז ,טרָאד) "?םי

 ןָאסלענעצַאק קחצי רעכלעוו טימ ,(434 'ז ,טרָאד) לאקזחי רפס ןיא רענייב ענעקורט יד ןופ עיזיוו רעד

 .טפנוקוצ רעד ןיא גנונעפָאה טימ לופ םויס ַא ןיא "לבב תורהנ לע" עמַארד ןַײז טקידנעּרַאפ

 רושא ןופ תופוקּת עקיטַײצרַאפ יד טימ ןכילגרַאפ הפוקּת-ָאטעג יד טרעוו ךובגָאט סניוועל םהרבַא ןיא ךיוא

 ןטסָאמרַאפ םיאנוׂש ךיז ןבָאה המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד תעב ַײס ןוא ןַאד ַײס לַײװ ,לבב ןוא

 ,ןיול :עז) תומוקמ עטַײװ ףיוא ןרעדַײלשקעװַא יז ןוא ןעמייה ערעייז ןופ רעקלעפ עצנַאג ןעלצרָאװּוצסױא

 עשירָאטסיה ןופ גייטשפיוא םעד טכעלגעמרעד סָאװ ,"םילוג" זיב "םיטילּפ" ןופ דיישרעטנוא ןגעוו .(41 'ז

 טרָאװ ַײנ ַא) םילוג ןוא םיטילּפ יד ...." :םולבלעגניר .ע טנָאמרעד ,ןַײזטסּוװַאב ןשידִיי ןיא סעיצַאיצָאסַא

 ןייק ןרָאװעג טכַארבעג חרכהב ןענַײז םילוג יד .םיטילּפ טרָאװ םוצ ץַאזנגעק סלַא רעדניל 'ח ךרוד טדנעװעגנָא

 .(165 יז ,11 ,םולבלעגניר :עז) "(....םיטילּפ יד יו קיליוויײרפ ןעמוקעג טשינ ןוא עשרַאװ

 ןטימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק.י ןיא ךיז טניפעג יילבב תורּהנ לע" ןופ די-בתּכ רעד

 ,1:11/1021 ןוא 811/1020 'מונ

 לבב תורהנ לע
 עידעגַארט-סקלזָאּפ עשילביב

 ןטקַא ריפ ןיא

 טקַא רעטשרע

 ןטקַא ןטןשרע ןופ רעמענ-לייטנָא יד

 ןקז ַא { } החַזּפשומ רעזמילשנוריו ַא ןופ רעטָאפ רעד הָיְלֹוק

 ליגיבַא
 לטומח

 רעדניק סהילוק
 הדלוח

  אָנְבָׁש

 םילשורי ןופ דַיי רעגנוי ַא הינפצ

 דוהימע
 תרּפז" ךַײט ןופ גערב םעדַ} ןכַא היקלח "תרּפז"} ךַײט ןוֿפ גערב {םעד}) ןכַאװַאב ,רעניווניײא רעמילשורי

233 



 המענ

 תימולש

 ימלחנה היעמש

 דוהיזמעו

 אנבש

 ןעלַאו

 הינפצ

 .םילוג עּפורג רזעטוייווצ ַא ןופ ןעיורפ עשידִיי

 רעיושוצ ןופ סקניל ןוא סטכער

 הילוק

 אנבש לטומח

 ליגיבא

 הדלוח

 היקלח

 בייהַונָא םעד עפרַאה ןַײז ףיוא רע טליּפש ,ןעגנַאגעגפיוא זיא גנַאהרָאפ} רעד רַזע!דייא ךָאנ)

 (עידָאלעמ-לבב תורזהנ

 (קירעיורט ןעגניז)

 ,עטגָאלּפעג ,ןעטגְוָאזיע}ג

 - ןכָארבעג רעצרעה יד

 סלבב וצ ןענעז רימ

 ...ןכָארקרעד ןזכיַײטַו

 ,עטמעלקעצ {,ןעטמעשרַאפ

 - ןעגנַא!זע)ג-רעיורט טימ

 סלבב וצ ןענעז רימ

 ...ןעגנַאגרעד ןכַײט

 ,ןעמַאמ ַא ןזָאלעג

 ,עטסיוו ,עטנלע ןַא
 ,ןויצ וינעמַאמ ,ָא
 ?וטסיב ּוװ ?וטסיב ּוװ

 ,גָאטײוו םעד וטסעז יצ
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 רענייא

 הילוק

 ליגיבַא

 לטומח

 אנבש

 הינפצ

 ליגיבַא

 לטומח

 הילוק

 ןדוהימעזו

 {הינפצו

 ?ןעמוטש םעד ,רעצ םעד

 סלבב וצ ןענעז רימ

 ...ןעמוקעג ןכַײט

 !לבב ןופ ןכַײט ,ָא

 !ןכַײט עקיטכעמ ,ָא

 ,קילגמוא רעזדנוא טָאה יצ

 ?ןכַײלג ןַײז רע טָאה יצ

 !זדנוא טימ ןרעסַאװ טמענ

 - ןעמַאזוצ ןעמיווש רימ

 גָאטיײװ רעזדנוא טגָארטרַאפ

 !ןזע}מי יד ןיא ךיַײא טימ

 | } עצזנוַאג יד זזענןַאזטשענג {זיוא רעכלעוו ,ןלעה ןיא)

 ! } ,הילוק ןטלַא םעד רעביא

 (טדניוושרַאפ ןוא {רעסַאווַו ןזיאו ןַײרַא {סןילצזולּפ טגןניר{ּפש) רע - ךַײט םוצ םינּפ ןטימ

 (ץכערק ןפיט ַא טיג)

 !טָאג ,ָא

 {(ּפָאק םעד} ּפָארַא רעווש טזָאל ,טנעה יד טכערברַאפ)

 (טַײז רעטייווצ רעד ןופ)

 ...ןיוש ...ןיוש

 ( ןגעקטנַא ןופ)

 קצװַא

 (ןאנבש ןגעקטנַא ןופ)

 ,..טינרָאג ,טינרָאג ןוא

 !טינ רָאה ַא ףיוא ךיז טָאה טרעדנעעג טינ

 !קערש ,ָא

 ...ןיוש ...ןיוש

 ?ןיול רעד סָאד זיא

 (.רעדמערפ ַא |ייז ןשיווצ} ,םילוג עכעלטע םיא ךָאנ ,סקניל ןופ קיטסַאה טמוק)

 -  =ךַײא ןשיווצ ןופ ...ָאי !ןענַאד ןופ

 ...ָאי ,ונ
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 ןדוהימעו

 ןהינפצו

 דוהימע

 ץאנבשו

 הינפצ

 דוהימע

 היקלח

 ליגיבַא

 היקלח

 לטומח

 ליגיבַא

 היקלח

 הינפצ

 היקלח
 ליגיבַא

 !ךַײט ןיא רעװ ןעגנורּפשעג זיא ןענַאד ןופ

 !ָאד ןופ ...ָאי ,ָאי
 ?טסכַאװ ,דוהימע ,ךַאװ רעד ףיוא טסייזטשנו

 ,טכַארבעגפיוא טסיב

 ...רעטַײה ץנַאג ייברעד ןוא
 ,רעטַײװ טרָאד ,גָאז -- טרָאזדו ךיַיא ַײב ןוא
 -- גערב {ןק } ןטןַײװ םַײב

 ןעמוקעג טסיב { ןַאװ ןופ

 ?ןעמונעג ךיז ןבעל סָאד טינ {רענייק} טָאה

 ?קעװַא טינ רעסַאװ ןטימ רענייק זיא

 ...גערפ טינ

 !געט עטסיוו ָא ,ערעטצניפ ָא

 !געוו-תולג ָא

 ,ןסיורד ןופ טשינ ןוא ,טניוװ ַא טלָאװ'ס יו

 !ןסיוטשעג ןרעסַאװ יד ןיא זדנוא ,זדנוא ןיא ןטנייוועגנ

 - ןזָאלבעג ךַײט ןיא גערב ןפיוא ןדמַאז וו

 !ןזָאלרעד טינ סע ףרַאד ןעמ
 (םילוג עכעלטע ךיוא ןעמוק םיא טימ ,סטכער ןופ ,ןֿפָאלעג לענש ,טמוק)

 (ןהילוק ַײב ןייטש ןפיוא טזיַײװ)

 -- ןענַאד ןופ ,ָאי ,ןענַאד ןופ

 !ןענַאטשעג שטנעמ ַא זיא ָאד

 .ןענַאטשעג ,ָאי

 !םיא ןעזעג טָאה ריא

 ...ןעזעג ...ןעזעג
 ...רעסַאלב רעד ...רעטנלע רעד

 - ןעק רעוװ ,טגָאז ?רע זיא רעוו

 - +?םיא ןעק רעוו

 ?ךיַײא ןופ רעוו

 !רעסַאװ םעד גערפ

 !ךַײט םעד ןיא ןלַאפעגנַײרַא זיא רע

 ,דניײרפ תמא טינ
 ןעגנורּפשעג רָאנ ,רע זיא ןלַאפעג טינ

 ,טנַײשעג טָאה יז - ןוז יד
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 דוהימע

 היקלח

 הינפצ

 דוהימע

 הינפצ |

 דוהימע

 הינפצ

 דוהימע

 הינפצ

 דוהימע

 הינפצ

 היקלח

 - ןעגנוזעג רימ ןוא

 .ןפרָאװעג ךַײט ןיא ךיז טָאה רע ןוא

 !ןפרָאדַאב {םיא) ןטלַאהרַאפ רע טָאה'ס

 !טלָאזעג םיא ןזָאל טינ

 !טלָאװעג טינ ןבָאה רימ

 ?דִיי ַא טסיב וד

 !וד יו

 !טינ ,ןיינ

 :רעה ָאט - ָאי רעמָאט ןוא

 וד יו ענעכלעזַא טינ ןלָאז סע

 !רעמ ןרעוו ןריובעג

 - ןטיהרַאפ טוט ןופ שטנעמ ַא טנעקעג טסָאה וד
 !טיהרַאפ טינ ןוא

 !ור וצ זָאל

 ...ןטילעג טָאה רע

 "!ןטילעג טָאה רע" :טרעה ,טרעה

 ?ןיינ ?טינ טסדַײל וד ?וד ןוא

 ,ןדִיי עלַא ,עלַא !ןדִיי עלַא ןדַײל סע

 !ןיילק זיב סיורג ןופ

 ןפרַאד רימ ,רימ עלַא יצ

 ?ןפרַאװ ךיז ןַײרַא ךַײט ןיא

 יייוו ,זדנוא יו ...עלַא ,ָאי

 !טרעה ,טרעה

 !דרע סלבב רעדייא ,ןכיַיט סלבב רעסעב

 יטש ךיא

 - גייווש ןוא רַזעוה ןוא

 ; - דייר ןענעז קיר'ביא לַײװ

 !ןגױצעגסױרַא ךיַײט ןופ םיא ןבָאה רימ

 ...ןגױלפעגקעװַא טַאהעג ןיוש טָאה עלעגייפ סָאד

 ןבעווש ןטימ ןיא םיא ,רעבָא ,ןבָאה רימ

 ,לגילפ יד טקַאה'גרעביא

 ,גיײטש ןיא טצעזעגנַײרַא ןוא

 -- לגיר ןוא סָאלש ףיוא
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 הינפצ

 היקלח

 ליגיבַא

 הילוק

 המענ

 ( ר

 המענ

 היעמש

 רעמלחנ רעד

 עלַא

 הינפצ
 דוהימע
 היקלח

 | תימולש
 המענ
 הילוק

 היעמש
 הילוק

 היעמש

 הילוק

 ...ןבעל וצ דרע סלבב ףױא

 !דייר ןענעז קיר'ביא ,ןיוש ריא טסייוו טצעי

 ,..דיירפ עּפַאנק ַא

 ?רעוו ,רע זיא רעוֶו

 ?ךַײא ןופ רעוו םיא ןעק יצ

 ,גנורּפש ןטייווצ ןַײז רַאפ ארומ בָאה'כ

 -- ךַײט ןיא

 - גנוי ױזַא ךָאנ זיא רע ...דָאש ַא

 !רעהַא םיא ןעמ טריֿפ טָא
 (ןטריֿפעג ןגעקטנַא םעד ,טנעה יד טכערברַאפ)

 !היעמש

 !רעמָאי טינ ,ןייוו טינ

 (ןַאמנגנוי ןסַאלב ַא סטכער ןופ ןַײרַא ןריפ)

 !רעַײא ,ָאי ...רערעַײא זיא'ר

 .לטנַאמ ןלעה ַא !ןיא ,ןַאמרענגנוי רעטריפעגנַײרַא רעד)

 (ייז ןוֿפ ךָאנ טעּפַאק'ס {,סַאנ ןוקָאל יד ,דיילק ןרעביא ןפָא

 (ןטלַא םעד רעסיוא)

 !היעמש !היעמש

 !רעמלחנ רעד

 {(רענייטש ידו ףיוא ןטַײז יד ןיא ךיז ןצעזעצ ,ּפָא ןטערט)

 !רעמלחנ

 -- ךיא...ָאי

 - ...ךיג וצ

 ,ךיג וצ עלעסיב ַא ,ןַאמרעגנוי סע טסכַאמ וד
 (ןכָארבעג ,ליטש)

 ...ךיא...ךיא

 (ןָא םוטש םיא טקוק)

 ,סַאנ ענַײד ןקָאל יד

 ...סַאלב יװ ,סַאלב םינּפ סָאד
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 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 דוהימע

 היעמש

 דוהימע

 היקלח

 -- רעטלַאק ַא ...ַאזַא קילב רעד
 ?ךיילב ןוא ױזַא םוטש וטסייטש סָאװ

 ...רעטלַא ,טינ גַײװש ךיא
 !טסטליש וד ...סייוו ךיא ,סייוו ךיא

 (ןָא טרעדנּוװרַאּפ םיא טקוק ,ּפָאק םעד ףיוא טבייה)

 !ןדִיי ןייק טלזישו טינ

 (רעטנענ טָארט ַא טיג ,טפילברַאפ םיא וצ טקוק)

 !ןדִיי

 !ךַײט ןופ טּפעלשעגסױרַא ךימ ןבָאה יז

 -- טסליפ וד יװ ןוא ,ץלַא סָאד {טסייױו וד יו רָאנ

 ...טַײצ ןיוש

 - טלַא ןיוש ןיב ךיא

 - ןַײש יד רימ רַאפ טרעוו סע רעלעקנוט סָאװ

 ...ןַײרַא ךַײא רעצרעה יד ןיא ךיא קוק רעלעה ץלַא

 ,טלַאק ריד זיא סע

 ,טַאלב ַא יו טסרעטיצ וד

 - טַײװ טינ ייטש ,ךיד ץעז ,םוק

 !ןדַיי ןייק טליש טינ

 !ןדִיי

 !תרּפ ןופ טּפעלשעגסױרַא ךימ ןבָאה יז

 .,ןדירפוצ ַײז

 !טצענרַאפ ריד ןענעז רעדיילק ןוא רָאה יד רָאזנ} סָאװ

 (וצ םיא וצ טפיול)

 ?וד ,רשפא וד

 (םיא ןגעק טנעה {עדייב יד טבייה)) ?טצעי ךימ טעװעטַארעג טסָאה וד

 !ןטלָאשרַאפ ַײז וד

 !ךיא טינ ,ךיא טינ

 ,ןשטנעמ ַא ןעװעטַאר ןלעװ רעבָא טלָאװ'כ

 -- םיא טלָאװ'כ

 !ךימ ןטליש רע לָאז ןוא

 {.םיא שטנעב} ןוא ,רעטער ןַײד ,ףיוא םיא ךוז ייג

 ,דוהימע ,םיא ןשטנעב טעוו'ר

 רעירפ טינ ביוא
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 רע טעוו

 ,..רעטעּפש ןעקנַאדַאב םיא

 (ןהיקלח {ףיוא) קילב םעד ,טבַײלכ ,םורַא ךיז טקוק) היעמש

 ?ּוװ ,רע זיא ּוװ

 ,ױזַא טוג ךימ ןעק סָאװ

 (ןהיקלח וצ) ...?יונעג ױזַא

 ?וד ?רשפא וד

 ?"רעטער" ןַײמ טסיב וד

 !ןעװעג ס'כיא טלָאװ יאוולה היקלח

 ,ןעזעג רָאנ בָאה'כ

 ,ןַײרַא ךַײט ןיא ריד ךָאנ זיא רענייא יו

 {,ןןעמונעג רָאה יד רַאפ ךיד

 - ןעמּוװשעגוצ ןכיוה םוצ ,גערב םוצ ןוא

 !ןַײז רע לָאז ןטלָאשרַאפ היעמש

 !ןגױצעגסױרַא ךימ רעסַאװ ןופ טָאה רע |

 ,ןַײש יד טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ןשָאלרַאפ...

 עלעה יד ,ןוז יד

 ,ןגיוא ענַײמ ןיא

 ,ןלעװ יד טשוקעגטיוט ןיוש ךימ ןבָאה סע

 ,סיױש ןטלַאק ןיא ןיוש ןבָארגרַאפ ךימ טָאה םָארטש רעד

 - קילג ןַײמ ןופ יװ ,לָאמ ַא טימ ,םענַײמ קילגמוא ןופ זיא'ס ןוא

 ,סיוא ןרָאװעג

 !דנע ןַא

 ןיב'כ יו ןעוועג ןיוש רעטַײװ לב{ב} ןופ ןיב ךיא

 ...םילשורי ןופ

 טנעהיוׂשע עקרַאטש טימ דיי ַא ודִיי ַא - טשרע

 סױרַא ךימ טּפעלש

 !קירוצ !קירוצ !קירוצ

 ?ןיהַא ּוװ

 !ןעיײרש !ןעַײרש !ןעיַײרש לעוו'כ

 ?ןיהּווװ

 ?ןַאמ רעטכעלש רעד ךימ טכַארבעג סע רע טָאה ּוװ

 | !רעדיװ לבב ןיא
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 היקלח

 היעמש

 היקלח

 היעמש

 דוהימע

 היקלח

 עלַא

 .ליגיבַא

 - לָאמ ייווצ

 !ןַאמ רעטכעלש ,רעטכעלש ָא

 לָאמ ייווצ רימ טמוק סָאװ רַאפ

 ,לָאט ןיא רעהַא ָאד ןרעוו וצ טּפעלשרַאפ

 ?רעמָאי ןופ לָאט ןיא

 ?ןַארַאפ ַאזַא ךָאנ קילגמוא ןַא זיא יצזןטגָאז ָא

 - רעמלחנ ַא !םלחנ ןופ ןיב ךיא ...

 !ןַײמ וד עטמולחרַאפ !םלחנ !םלחנ ָא
 ן!ןַײש יד) ןעזרעד ךיא בָאה ריד ַײב טינ ,םלחנ ָא

 ...לגיוו ןיַײמ זיא ןזעןנַאטשעג ריד ַײב טינ ,ןיינ

 ,ןעמּוװושעצ ךיור ַא יו טסיב

 ,םיוש ַא יוװ ןעגנַאגעצ

 !לגיה סנויצ ףיוא ףױרַא ןיב ךיא רָאנ וו

 ,עמורפ ןעלגיה ,ָא

 !סמילשורי עקיטכיל ןעלגיה

 ןעיײרפ ןעלמיה} ןיא ענעגייא ןיא ךיז ןקוט סָאװ גרעב ,ָא

 !עמַאמ ,ןויצ ,ָא

 | } עיײרטעג עקיצרַאה ,ענַײמ עמַאמ

 1 ָא ןעמעלַא טעב'כ) ...וצ רימ טגָאז ,ָא

 ?סָאװ ?סָאװ

 {(תרּפ םוצ} ךיז טסַײר) !ךייט ןיא ליוו ךיא

 ןקניל} ןרַאֿפ ןָא טסעפ םיא טמענ)

 !קירוצ ,ןיינ ,ןיינ

 ?רעוו ,רימ טפלעה רעוו

 !זָאל ָא

 (סטכער ןופ םיא וצ וצ טפיול)

 !קירטש ַא

 !רעהַא קירטש ַא ךיג טיג

 !דניב ,עקַאט םיא דניב

 (רעטרע יד ןופ ףיוא ךיז ןּפַאכ)

 ?דניז עכלעוו רַאפ

 !םיא ּפָא רעכיג טזָאל...ּפָא טזָאל
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 (סקניל רעד ,סטכער רעד ,ּפָא ןטערט)
 היקלח

| 

 םיא טקוק ,טנעה עדייב ּרַאפ ןהיעמש טמענ ,םיא וצ וצ טרַאה טמוק) ליגיבַא

 (ןגיוא יד ןיא םוטש עלַײװ ַא

 - ןּפָארט רעטלַאק ַא זיא רימ

 - ןרעטש ןַײמ ףיוא ןלַאפעג רָאה ענַײד ןופ

 (טכיזעג ריא וצ דיילק ןַַײז ןופ עלָאּפ עסַײװ יד טבייה) היעמש

 - ּפָא טינ שיוו ליגיבַא

 - ּפָאק ןַײמ ףיוא רעסַאװ ןּפָארט םעד זָאל

 ...ןרעג סע בָאה ךיא

 ...רערעמ רימ ףיוא סנּפָארט ןרירעמעש ןלעוו דלַאב

 -  ןפרַאװ ךיז ןַײרַא ךַײט ןיא עדייב ןלעװ רימ ,םוק

 (ןטַײז עדייב ןיא ,ןדוהימע ןוא ןהיקלח וצ גנודנעוו ַא טימ) ןהיעמש|

 - עטינ...עטינ

 - טױה ןופ רָאנ רעדירב ןעגנורּפשעג טינ ןליגיבַא)

 ,ןטיהרַאפ ךיוא ןבעל ןופ ןשטנעמ ַא לָאמ ַא ףרַאד ןעמ

 (ןהיעמש וצ) .טיוט ןופ םיא ןטיהרַאפ ףרַאד ןעמ יו

 !םוק

 (ןָא ןריולרַאֿפ יז טקוק) ןהיעמשו

 !ןיינ ָא ...וד ,וד

 !ןײלַא ...טלָאװעג בָאה ךיא

 (טקידיײלַאב םיוק) ליגיבַא

 - םיא ןָא קוק - "!ןיילַא" "!ןײלַא"

 !ץלָאטש יװ ,ךיז ַײב זיא רע סיורג יו

 !םינּפ זיולב ךיא ןוא ןעוועג ץרַאה זיולב טלָאװ'ר יו

 - ןזעוועג טולב ןוא שיילפ ןופ טלָאװ{'רַו יו

 ...ץלָאה ןופ ךיא ןוא

 !ןסעגרַאפ ךיא ןוא טקנעדעג ץלַא טלָאװ רע יו

 !וד יו טקנוּפ ןיב'כ

 !ןוז ַא וד יו קלָאפ ןַײמ ןופ רעטכָאט ַא ןיב ךיא

 ...סמילשורי דניק ַא ,וד יו

 וד יו יוד יו יוד וו

 ,וצ רעהַא ,ָאד ןרָאװעג טּפעלשרַאפ
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 ?ןייג וטסליוו ּוװ ...סלבב ןכַײט יד וצ

 !ןעיײרּפַאב ךיז ךָאד טסייג וד !ןברַאטש ךָאד טסייג וד
 ...טזיילעגסיוא ןרעוו טסייג
 ןןצרעומש ענַײד סלבב ןכַײט יד ןיא ןליק טסײג

 !טסייג וד סָאװ ךָאנ ,טָא
 טָאּפש םעד טסנעק ודו

 טָאג ןופ ןוא ןשטנעמ ןופ
 ,ןגָארטרעד רעמ טינ

 ןדנַאש} יד ןָאטוצניהַא ּוװ טינ טסייוו וד

 { דנַאנַאב ריד טןימ יז ןבָארגַאב תרּפ ןיא טסליוו וד
 ...ןלעװ עפיט ענַײז ןיא

 ,טנלע ןסיורג ןופ ךיז ןעיײרּפַאב טסליוו

 ...ןגָאלשרעד ץנַאג ךיד טָאה סָאװ

 ...ןעמַאמ רעד וצ טפַאשקנעב ןופ ךיז ןעַײרּפַאב

 !ןיינ ,ָא ,ןטלַאהּפָא טינ ךיד רענייק טעוו'ס...ייג ,יײג
 ,ןײלַא יג טינ רָאנ ,ייג ,עקַאט ייג
 ךַײלג ןפרַאװ ךיז ליוו ךיא

 ,ךַײט ןיא ריד טימ

 :ץנוק ןםעדו וד יוװ טקנוּפ ןזַײװַאב ןעק ךיא

 !זדנוא ןדייב רַאפ לעוו ןייא , - ריד טימ יג ךיא
 - ןעמַאזוצ ךיז עדייב ןעַײרּפַאב רימ

 !םוק
 !ןײלַא ...ןיילַא {היעמשנ

 ?ךיוא וד
 ,םולב ,ָא

 ,ךיורטשנעמולב ןופ ענעסירעגּפָארַא
 -- ןויצ ןופ

 !ןעִילב ךָאנ טספרַאד וד

 !ריד טימ יג ךיא ליגיבַא
 !רימ ייוו ?ךיוא וד ?ךיוא וד היעמש

 - עטרַאצ ןוא וד עגנוי ,ָא

 !טרַאצ ױזַא ןוא וד וו גנוי ױזַא
 -- ןדָאש} ַא זיא רימ
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 ן!טרןַאװ !טרַאװ

 (למיה םוצ טנַאה ַא טימ) ...דָאנעג ןיַיז ףיוא

 ?ןטרַאװ טסליוו ליגיבַא

 (ּפָאק םעד טלפייווצרַאפ טפרַאורַאפ) -- טינ ךיא היעמש

 ,דימ ןיוש ןיב ךיא

 - טכעלש ְךַא ,רימ זיא ןטכעלשנ ןוא

 ...רעסעב טינ זיא רימ ןליגיבַא)

 (טיַײרש) היעמש

 !רעסערג זיא ןיַיּפ ןַײמ

 (למרומעג ןוא גנוגערפיוא ,רעטרע יד ןופ ףיוא ךיז ןּפַאכ) עלַא

 "!רעסערג !רעסערג"

 (ףורסיוא ןקידרעירפ םעד טַײרשרַאֿפ ,קירוצ ןּפַאכ ןלעוו טלָאװ רע יוו) היעמש

 !רעצ רעד סיורג ,ָאי

 ,רַאה םעד ןָא טקוק הינפצ

 !טכענק יד :ןָא טקוק זדנוא ןוא

 ..."רעסערג" זיא ןַײּפ ןַײז

 - "רעסערג" תימולש

 ןעמַאטש רימ ,רימ עלַא

 !הדוהי - םַאטש ןייא ןופ
 - רעדורב רעזדנוא טסיב המענ

 !ןעמַאמ ןייא ןופ רעדניק עלַא ןענעז רימ
 ...טכערעג טינ ,ןיינ ,דניק ןַײמ ,טכערעג טינ טסיב הילוק

 ,ןטסָארּפ ַא דיי ַא - רימ רעפטנע וד

 :ןגערפ ךיד לעװ ךיא

 ?ןןטסָאמעג ז|דנוא וטסָאה יצ - "רעסערג זיא ןיַיּפ ןַײד"

 ) טימ טנורגרעדָאפ ןיא ךיז ןסירעגנַײרַא יו ,טמוק) ילטומח

 !רעטסעוװש !רעדירב

 !רעטסערג רעד זיא סע ןַײּפ סעמעוו ןיוש סייוו ךיא

 ...ןַײּפ סמענייא ןדעי רעזדנוא זיא'ס

 ןָאטינ ,ןרערעסערג ןייק ָאטינ ...רע זיא רענַײמ ךיוא

 ...ךַײט םוצ ךימ טקיש

 ךַײר ןוא טמוק םערָא ,רימ עלַא טמוק

 ...סיוש ןיא טייק ןוא דניק טימ

244 



 עדייב ןפרַאװ רימ עלעגנַיי ןַײמ טימ ךיא

 ,ןַײרַא ךַײט ןיא ךיז

 !ןטיירב ןיא

 - השקשינ

 ,סיורג ןוא טיירב ןענעז סלבב ןכַײט יד

 טרָא ןַא ןַײז טעוו'ס

 טרָאד

 ,ןגעלעג סיוש ןיא דניק ַא טימ ןעמַאמ ַא רַאפ יא

 ץרַאמש ןסיורג םעד רַאפ יא

 - ץרַאה ןיא ריא /{ }

 ...ןגערב יד ןופ ןײגסױרַא טינ ןלעװ ייז - סלבב ןכַײט יד

 ?סָאװ וצ ,גיוט לקיטש ַא - דניק ןיַײמ זיא טָא

 - ?ןריוי ס'לָאז סָאװ וצ ?ןעַײדעג סע לָאז סָאװ וצ

 טסיזמוא ,טסיזמוא בָאה ךיא

 ,טסיוו ,ןדמַאז-רבדמ ןיא ,געוו-תולג ןיא

 - זָארג ןָא ןוא רעסַאװ ןָא

 .ןריובעג ןוז ןַײמ

 ...טרַאװרעד טינ ךיז םיא ףיוא טָאה עטַאט ןַײז

 ן } רעױמ סמילשורי ףיוא

 ,טגיילעג ּפָאק |ןַײז טָאהו

 טקייװעגסיוא עריא רענייטש יד טולב ןַײז טימ ןואְו

1 1 

 טש עטַאט ןיַיז)

 ן |

 | ן

| | 

| | 
 ...םיא ןעז טינ טלָאז ריא ,םיא טלקיװרַאפ בָאה ךיא

 - ןַײא ענַײז ןגיוא יד ןיא ךיז טקוק טינ

 !ןעלגיּפש טינ ךיז ריא טלָאז ענַײז ןגיוא יד ןיא

 ןַײש רעד ןָא ןענָאמרעד ךָאנ ךיז טעוו ריא

 ...ןעלגיה סמילשורי ףיוא ןגרָאמירפ טלַאפ סָאװ

 ...ןענעקרעד ןרעזדנוא למיה םעד ךָאנ ריא טנעק ןרעטש ןיַַײז ןיא
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 היעמש

 ליגיבַא

 היעמש

 ליניבַא

 היעמש

 ליגיבַא

 (עלעפוע םוצ טדער) ,דניק ןיַײמ ,דניק ָא

 דניז עכלעוו רַאפ

 טָאּפש - ןשיק ןַײד זיא
 ?דנַאש - קעדוצ ןַײד ןוא
 !דניק ןַײמ ,דניק ָא
 !גרעב סהדוהי ןיא ןיוש סיורג ןסקַאװ טינ טסעװ וד
 !ןיילק קיביײא ףיוא ,ןיילק טסביַײלב

 !דנַאל-לבב ןיא סיורג טינ דיי ַא טסקַאוו סע

 (ןהיעמש וצ) ...גרעווצ ַא טבַײלב ןוא גרעווצ ַא דַיי ַא זיא לבב ןיא

 - טינ רעדניק ןייק טסָאה וד
 | ...ןיינ ,טינ {בָאה} ךיא
 - ןייש ןוא סיורג ,לבב ןיא ןוז ַא בָאה ךיא

 ;ןייש גָאט רעד יוװ ןוא םיוב ַא יו סיורג

 {,ןסקןָאװעגסױא לבב ןיא ןוא הדוהי ןיא ןריובעג

 ...טילבעצ ךיז לבב ןיא טָאה רע

 ;ןיכיוהי טימ ךימ ןבירטרַאפ טָאה ןעמ

 ןעוועג זיא הירזער

 ,ןכָאװ ןיא דניק ַא ,עלעפוע ןַא

 ...ןעשעג זדנוא טימ סיורג קילגמוא סָאד זיא'ס ןעוו

 !טינ םיא בָאה ךיא - טצעי ןוא

 ...דִיי ַא יו ידׂשּכ ַא רעמ זיא'ר

 ,ןעמַאטש הדוהי ןופ ,רעטסעווש ,קינײװ זיא'ס

 !ןייז הדוהי ןיא ףרַאד ןעמ

 - ןַײמ טינ זיא רע ןוא לבב ןיא ןוז ַא בָאה ךיא

 ...ןעמַאמ ןַײז ַײב טרָאד זיא רע

 ױזַא גנַאל םיא בָאה ךיא

 ...ןעזעג) טינ ןיוש גנַאל רָאג

 ?ןעוועג ןיוש לָאמ ןייא לבב ןיא טסיב וד

 (טנעה יד טכערברַאפ)

 ...יוא ...יוא

 ?יורפ ַא טסָאה וד

 - קעװַא רימ ןופ זיא יז

 (טרעדנּוװורַאפ)
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 היעמש

 לטומח

 דוהימע

 הדלוח

 ?ריד ןופ ?קעװַא

 - גערפ טינ ,טינ ךימ גערפ ָא

 ...ריט ַא רענעסָאלשרַאפ ַא ןיא ןָא טינ ּפַאלק

 !טינ רעדניק ןייק ןוא טינ בַײװ ןייק בָאה ךיא

 (ףיוא דניק סָאד טבייה) ?טינ רעדניק ןייק טסָאה וד

 !בָאה ךיא -- ךיא ןוא

 ...ןבָאה טינ ךיא טלָאװ יַאוװלה

 !!ןבָארגַאב םיאו ןכַײט סלבב ןיא לעװ ךיא

 !טינ םיא ליוו ךיא ?טסרעה וד !טינ םיא ליוו ךיא !
 !דָיי ַא ,וד יו ליוו ךיא

 {(ךַײט םוצ טקוק ,ןייטש ַא ףיוא ךיז טצעזנ) ...ֿפָא זדנוא ךייט םוצ קיש וד

 (טָארט ריא טיה ,ךָאנ קיורמוא ריא טייג)

 (ןהיעמש וצ ,וצ טמוק)

 דניק ןטימ רעטסעווש ןַײמ טינ ָא !ריא טינ

 ,ןעלקיוו יד ןיא ךָאנ

 ,ןקיש ריא טפרַאד ךימ ,ךימ רָאנ

 טניוו ַא יװ ןגיולפעג ,ךימ ,ךימ

 ...ןיחַא ןרעסַאװ יד וצ

 ,םענייק טינ ,ךימ

 ?םקיחא-ןב והילדג ןופ עלַא ךָאד טרעהעג טָאה ריא

 ?םענייא ַאזַא יאדװַא טנעקעג טָאה ריא

 ...ןתח ןַײמ ןעוועג זיא רע

 ןַאמ ַאזזַא רעסיורג ַא

 .ןַארַאפ טינ םילשורי ןיא טנַײה זיא

 סיורג םיא טכַאמעג סָאװ רָאנ דָאש ַא

 ...רצאנדכובנ טָאה

 ,ןזָאלעג ,םיא ןזָאלעג בָאה ךיא

 ,זיוה ןיא טלָאװעג טינ

 ,ןצעזַאב ךיז םענייש ןיא

 !ביַײלב ָא :ךיז ןטעבעג רימ ַײב טָאה רע

 ייברעד טָאה ןוא

 = ןסָאגעג סייה ןרערט טימ
 ...ןזָאלעג ,םיא ןזָאלעג בָאה ךיא
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 :םיטש ןַײז טצעי ךָאנ ,טצעי ךָאנ רעה ךיא

 :ךיז טעב ,ךיז טע1ב סָאװ)

 !ביילב

 - בַײװ ןיַײמ ַײז ןוא

 .ןבילבעג טינ ןיב'כ

 -- (ןהילוק ףיוא טזַײװ) םיא טימ ,םיא טימ קעװַא ןיב ךיא

 ,רעטָאפ ןַײמ טימ

 ,ךייא טימ

 ןבירטרַאפ טָאה ןעמ סָאװ יד עלַא טימ

 ...דרע רעדנַא ןַא ףיוא ,דנַאל רעדנַא ןַא ןיא

 (גנולפייווצרַאפ רַאפ טַײרש) :טרעה טצעי

 !הטרח בָאה ךיא

 !םיהַא ליוװ ךיא

 !םקיחאךב טינ ,טינ והילדג ליװ ךיא

 ןקילגַאב טעוו ךימ
 רעדנילב ַא ןוא רעבוט ַא ,רעקשטעטלַא ןַא

 - םייל ןופ עלעביטש ַא ןיא

 ,רעדניק ןריובעג ךיא לעװ םיא ,םיא

 - ענַײמ ןוא סנקשטעטלַא םעד

 !םייהַא !םײהַא יבַא

 ן,ןעטרעטשעצ ןוא עטסיוורַאפ ,עבורח ןַײמ ,םייה ,ָא

 ...עטרעשַאב םייה ,ָא

 ן...גָאז) ,רימ גָאז -- למיה סלבב ןיא ןוז ,ָא

 ?גָאט ןטרָאד) טרעוו יצ ,ךָאנ ןויצ ןיא ףיוא וטסייג יצ

 ?ןענַײש תוברוח עריא ףיוא ךיוא וטסוט יצ

 - ןזיװַאב טנַײה רימ ךיז םולח ןיא טָאה יז

 !ןגיל ַא

 !הדוהי זיא ןלַאפעג

 (טַײרש ...יז זיא ןלַאּפעג טינ ,ןיינ

 (ןהיעמש וצ) !טנערב הדוהי

 - רעדורב ,וצ ןיהַא קוק טינ

 - ןיוש ָאטשינ ,ןיוש ןטרָאד ריא ָאטינ

 ...ןשָאלרַאפ (ןיוש ךיזַו טָאה -- ברעמ ןיא סָאװ הדוהי
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 הינפצ

 עלַא

 היעמש

 הינפצ

 (טסורב רעד ףיוא ךיז טּפַאלק) !טנערב הדוהי

 :טעז ,טעז

 ,טעטש עריא {ףיוא טנערב יז

 - טנעװ ןוא ןרעיומ} עריא ףיוא

 - טנערב יז

 ,טנעקרעד

 ...ןשעה ,ןשעה עריא ןעמַאלפ יד

 ,ןצרַאה ןופ רימ ַײב ךיז ןסַײר ןוא

 - ןשעה ,ןשעה ייז

 !ןצרַאמש סמענייק טינ טסעמ ,רעדורב טינ טסעמ ָא

 !ךיא ,ךיז ךיא לעװ -- ךיז ןעקנירט ביוא

 ,ךיג ױזַא ךיז גרעב יד ףיוא הדוהי טָאה ןשָאלרַאֿפ
 !ןשעלרַאפ ךיוא ןצרַאה ןיא רימ ַײב {ךיז יז לָאז)

 !עלַא { ..רימ עלַאו

 (ענעצס רעד ןופ טיירב רעד ןיא {ךיז) ןלעטש)

 !רעט(כערעג טָאג ָא)

 !עלַא רימ ,ןַײרַא ךַײט ןיא
 !רעטכעט ןוא ןיז !סעמַאמ !סעטַאט ...עלַא ,ָאי

 - הלּכזַא טימ ןתח ַאו

 ןועלַאָו
 עציילּפ ןייא יװ ןייטש עלַײװ ַא ןבַײלב ,םוא לָאמ ָא טימ ךיז ןעיירד)

 (ךיַײט טַײב ןסעזעגנייטש יד וצ זיב וצ ןַאמ ןייא יו עלַא ןפיול ןוא רעיושוצ םוצ

 (קערש ןיא סיוא טַײרש ,טנורגרעדָאפ ןיא)

 !ןייטש עלַא טבַײלב !טייטש !טייטש

 (ּפָא ךיז ןלעטש)

 - ןײלַא ,ןײלַא ליוו ךיא

 (רענייטש יד ףיוא סיפ עטכער יד ןבייה)

 !ןיינ !ןיינ

 (קירוצ דרע רעד ףיוא סיפ עטכער יד ּפָארַא ןזָאל)

 !ךַײט םוצ טנָאנ וצ - ךָאנ ןקָארשעצ ןיב ךיא

 !ךַײא רַאפ ןַײז רָאנ רימ לָאז ,ןַײז לָאז רימ ָא

 ...םוטש ןענעז סעצײלּפ - סעצײלּפ רָאנ עז ךיא

 !םוא ךיז טיירד
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 : (םוא ךיז ןעיירד) עלַא

 - םיוק-םיוק ,רימ ןרָאװעג רעקיטכיל םיוק זיא סע היעמש

 ,..םיור רעד זדנוא ןשיוועצ טַײװ וצ ,עלעסיב ַא טַײװ וצ

 -- רעמ ןברַאטש ןופ טדער טינ !טיוט ןופ טדער טינ

 !רעהַא טמוק ,ָא

 (רעטנענ טָארט ַא ןעמוק) עלַא

 .טָארט רעַײא ןדעי טימ ...טוג יװ .,טוג יו היעמש

 !טָאג ,ָא ,רימ רעסעב ,רעסעב טרעוו

 ,(טעּפשו וצ ןעוועג טלָאװ - ךָאנ עלַײװ ןייא ןעוו ,ךַא

 ,.טערט ,רעטנענ טערט

 (רעטנענ וצ םיא וצ ןטעדט) עלַא

 ןקערשנ יד ...טוג יװ ...טוג יװ ...טוג יו היעמש

 - קעװַא טינ ןצנַאג ןיא רימ רעבָא זיא

 { - ור וצ טינ} ךימ ץלַא ךָאנ טזָאל סע ...קלָאפ ַא ןעק יו

 !וצ רימ טרעווש ,ָא :

 ?ריד ןרעווש סָאװ הילוק

 ;רימ טרעווש היעמש

 ...דנַאש יד טָאג רעַײא רערעמ ןָאטנָא טינ טעװ ריא

 ,טנַאה ַא ןילַא ךיז ףיוא טינ ןגייל ןדִיי

 !וצ רימ טרעווש ,ָא !ןטבעל} -- ןבעל ךַײא טסייה טָאג

 !וד רעווש הילוק

 ...רָאנ רענייא { } ןיב ךיא ,רעקשטעטלַא ךיא היעמש

 !ךס ַא ןוא םענייא ןשיוועצ דיישרעטנוא ןַא ךָאד זיא'ס

 !ךַאז עבלעז יד הילוק

 - רָאה ןייק טינ שרעדנַא

 - 'לַא רימ יו רענייא

 !ללּכ ןופ סױרַא טינ ךיז םענ ,ָא

 ,רעיושוצ ןופ טַײז רעד ןיא ּפָאק ןטדנעװעגּפָא סעד ּפָארַא טזָאל) היעמש

 (םינּפ סָאד טנעה עדייב טימ ךיז קידנלעטשרַאפ

 (ןָא קידיילטימ םיא טקוק) הילוק

 ...קרַאטש וצ

 - טרָאװ סָאד קרַאטש וצ טגָאזעגסױרַא בָאה ךיא

 ...טרָאטעג טינ סע בָאה ךיא
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 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 - קרַאק רעד ןוא ןעלסקַא יד ריד ןקוצ סע

 ...ייוו ריד טוט סע

 ...ייז רימ ביגרַאפ ,רימ עניַײמ רעטרעוו יד ביגרַאפ

 - ביל ,ָא ,ביל ןוא רימ ןרָאװעג טנָאנ טסיב

 !ביגרַאפ

 (טגייווש ןוא ןָא רַאבקנַאד םיא טקוק ,ּפָאק םעד םוא ןטלַא םוצ טיירד)

 ...ץלַא ךָאנ טסגַײװש וד ...טסגַײװש וד

 ןרעטש סע ,סָאװ ןגָאז טסליוו

 - {ןרערט} יד ריד

 ...זדלַאה ןיא ריד ןעייטש ןוא ריד ןגיוא יד ןופ ןעּפַאק יז

 ,ןצרַאמש ענַײד ןופ סיירג ידִז ןיָא

 ...ליפעג ןַײד טרעבקע סע {ףיט ןוא סיורג יווַו

 !ןצרַאה ןַײד טימ רעביא עקַאט ודנוא טסקַאװ וד

 (טנעה יד { 2

 ?ןְריאַו

 ,ךַאמ טינ ,רעקניטלַא ,רעלעפ ןַײמ ךַאמ טינ

 .ךַארּפש רעקידקיטייו ןוא רעקילַײא ןיײמ ףיואז 1

 ...ןַײּפ יד סנעמעלַא רעזדנוא זיא רָאנ ענייא ...ָאי

 -- שטנעמ רעביל ,ָא ,ץרַאה רָאנ

 ...ךס ַא ,ךס ַא ריד ַײב זיא ץרַאה

 !ןַײז קיור רָאנ טסנעק וד ןעוו ,ךַא ...קִיור ,קִיור ַײז

 ,ליטש ייטש ...ױזַא ליטש ןייטש

 ...שטנעמ רעביל ַא

 !ליטש טינ ייטש ךיא

 טסשטנעב וד ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא

 ןָא טרעדנּוװרַאפ םיא טקוק)

 - ָא ,ןענַאװ ןופ
 .יָאי ,ָאי

 !שטנעב ,ייז שטנעב ...ןדִָיי שטנעב

 !ָאי

 ףיול ,ףיול ...טעװעטַארעג ךיד ןבָאה יז

 לָאצַאב ,שטנעב ,ייז שטנעב ןוא

 ףיוא ןוא ייז הכרב ַא טימ וד
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 היעמש

 הילוק

 היעמש

 עלַא

 הילוק

 !לוק ַא

 ,דנַיײרפ ָא ריא ,ריא !ייז טינ

 ן,טנןַײה ךימ טעװעטַארעג טָאה ריא ,ָאד עלַא ריא

 ן.ןבעג) העובש ַא ךַײא לעוו'כ ,וצ ךיַײא רעווש ךיא

 | !רעוװש !רעוװש

 ...ןבעל םַײב בַײלב ךיא

 1 ןעסיורג ,רעטרע ערעייז ףיוא ,ףיוא ךיז ןּפַאכ)

 :רעה טצעי

 ,טלַא ןיוש ןיב ךיא

 ...רעטלע רעד ףיוא ןיוש ךימ ןפָארטעג טָאה קילגמוא סָאד

 ךַאז עכַײלג ַא ןעוועג טלָאװ סע

 ךַאמרַאפ ךיא ןעוו

 {ךָאד ןוא - ןיוש ענַײמ ןגיוא יד

 ...דלַאװג טימ קעװַא טינ ןבעל ןופ לעװ ךיא

 | ןבעל סָאד

 ןבעגעג זיא ןרָאװעג {סָאוװװ)

 -- טָאג ןופ זדנוא

 - גנַאל ףיוא יצ ,עצרוק ףיוא געט ףיוא יצ

 ,קנַאשעג ןייק טינ זיא

 :טָאבעג ַא רָאנ

 !בעל

 ןדיירפ ןיא

 - ןדייל ןיא יצ

 !בעל

 ןגינעגרַאפ ןיא

 - ןגיּפשַאב יצ

 !בעל

 ,טכער עלַא טימ ַײרפ ןוא גָאטלױװ ןיא ךיז ַײב

 - טכענקרַאפ דמערפ רעד ןיא יצ

 !בעל !בעל

 ,דנַאל ןגייא ןיא ,יַײרפ ןַײז

 - דנַאש ןיא דנייפ םעד ַײב יצ

 !בעל !בעל
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 היעמשו

 הילוק

 היעמש

 עלַא

 היעמש

 עלַא

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 ,דָאנעג) סטָאג טימ

 ו |

 ו |
 !בעל וד

 ו |

 !טָאבעג ַא זיא דִיי ַא |רַאפ ןבעל סָאדַו

 ...ךַא - ןבעל םַײב בַײלב {ךיא ,בעל ךיא

 - ןריווושעג טסָאה

 ...ךַאװש ןריווושעג {טסָאהַ וד

 ?ןר'יוא עטלַא ענַײמ טימ טרעהעג סע ךיא בָאה יצ
 - לױמ ןבלַאה ַא טימ סע טגָאזעג זדנוא וטסָאה יצ
 ןריווושעג טסָאה -- ךיא סייוו ,ךיא סייוו סנייא
 ,..טימעג רעווש ַא טימ

 ,ארומ ,ארומ בָאה'כ

 :ליורג ַא ךרוד רימ טייג סע

 ,טיהַאב טָאג ,רעדיוװ טסנעק

 - טיונ רעסיורג ןַײד ןיא

 ,דִיי ןייק טינ יו

 .טיוט םעד ןופ סמערָא יד ןיא ןפרַאװ ךיז

 -- רעמ טינ ,ןיינ ָא

 !רעװש

 ...רעמ טינ ...רעמ טינ

 !רעװש ,זדנוא רעווש

 ...רעמ טינ

 -- דליוו אנוׂש רעד ןעוו ןוא

 ,טליש ןוא זדנוא ףיוא ליױמ ַא טיירב טנפע
 - ?טַײּפש ןוא

 (ןעגנּוװצעג יװ)

 ,דייל -- ןוא בעל ךיא ...בעל ךיא
 ן,טכעלשו אנוש רעד ןעוו ןוא

 ,דש ַא

 ןטדער'ס} יװ זדנוא וצ טדער
 - טכענק םוצ רַאה ַא
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 היעמש

 ןהילוקַו

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 עלַא

 :ןגָאז זדנוא טעװ רע

 ...ןְןגָאלק} רימ תעשב !טצנַאט

 :ןעגניווצ זדנוא טעװ רע

 !ןעגניז

 ,ןגָאלש זדנוא טעוװ רע

 :ןלעפַאב טעוו ןוא
 ,ןלעווק ןוא ךיז ןעיירפ
 ...ןרעיורט רימ {תעבנ

 !ןלעפעג םיא טעװ ױזַא

 (טלפייווצרַאפ)

 .ןריווושעג בָאה ךיא ...בעל ךיא

 ןיימעג -- דנַײפ רעד ןעוו ןוא

 ,ןיילק רעדניק יד זדנוא טביור

 ,ליומ ןופ סױרַא יז רעגניצ יד טסַײר

 ?ןַײרַא לױמ ןיא ערעדנַא רעגניצ ייז טקעטש ןוא

 !ליורג ָא

 !ןַיּפ ָא

 ...בעל ךיא

 -- טמעשרַאפמוא ןוא טכעלש אנוׂש רעד זַא ןוא

 טמענ רע

 סױרַא ערעזדנוא רעדניק יד טסַײר ןוא

 ,סיוש סעמַאמ רעד ןופ ,םערָא סרעטָאפ םעד ןופ

 - רעדמעה יװ ױזַא ייז רעצרעה {יד טַײברַאפנ

 ?עדמערפ טרָאד ןַײרַא טצעז ןוא ייז סױרַא ענעגייא {יד) טסַײר

 - ?טלטיורעג דמערפ ןוא (קידנּפַאלק) דמערפ

 !ייז טייט רע ןעוו { 1

 ...םיא ןָא יו ױזַא זיא ץרַאה ענעגייא {סָאד טינ ביוא}

 ,םינּפ רעדמערפ ַא יו רעגרע זיא {סדמערפ ַא ץרַאה ַא)

 !ּפעק ןָא ןַײז רעסעב ןיוש -- רעצרעה {ןָא ןַײז ןדִייו

 - ןריובעג טינ ןרעוו ייז {ןעוו רעסעבנ)

 ( - ךַײט םוצ טנעה יד סיוא טיצ) ...טַאהעג טינ ייז טלָאװ עמַאמ יד (ןעוו רעסעבנ

 | !תרּפ ןופ (ןרעסַאוו) ,ָא

 !ןריווושעג טסָאה וד
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 היעמש

 עלַא

 הינפצ

 אנבש

 עלַא

 (ךָאנ טיג טלפייווצרַאפ)

 ךיז טצעז ןוא סקניל טירט ענעכָארבעג טימ וצ טמוק רע) !בעל ךיא !בעל ךיא

 {(גערב) םַײב רעטצעל רעד

 (ןעגנָאהעגּפָארַא {ּפעק| יד ,רעטרע ערעייז ףיוא ןציז קירעיורט ןבַײלב)

 .(ןרעיושוצ םוצ עציילּפ} ןטימ ,הילוק ןטלַא ןרעביא ךיוה טייטש)

 (עפרַאה ןַײז ףיוא ןליּפש ןָא טבייה)

 (ןטלַאהעגנַײא ,ליטש ןעגניז)

 ,עטגָאלּפעג ,עטגָאיעג

 ,ןכָארבעג רעצרעה יד

 סלבב וצ ןענעז רימ

 ...ןכָארקרעד ןכַײט

 עטמעלקעצ ,עטמעשרַאפ

 - ןעגנַאזעג-רעיורט טימ

 סלבב וצ ןענעז רימ

 ...ןעגנַאגרעד ןכַײט

 ןעמַאמ ַא ןזָאלעג

 - עטסיוו ,עטנלע ןַא

 ןויצ וינעמַאמ ָא

 ?וטסיב ּוװ ?וטסיב ּווװ

 גָאטיײװ םעד וטסעז יצ

 ן?ןןעמוטש םעד ,רעצ םעד

 סלבב וצ ןענעז רימ

 ...ןעמוקעג ןכַײט

 לבב ןופ ןכַײט ,ָא

 - ןכַײט עקיטכעמ ָא

 ,קילגמוא רעזדנוא טָאה יצ

 ?ןכַײלג ןיײז רע טָאה יצ
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 "לבב תורהנ לע" ןוֿפ די-בתּכ ןיא טקַא ןטייווצ ןופ רעש רעד



 ,זדנוא טימ ןרעסַאװ טמענ
 - ןעמַאזװצ ןעמיווש רימ
 גָאטײװ רעזדנוא טגָארטרַאפ
 !ןעמי יד ןיא ךַײא טימ

 (רעסַאװ ןיא ךייה רעד ןופ טלַאפ) הינפצ

 (ץכערק ַא ףיט טיג) הילוק

 (טנעה יד טימ טכערברַאפ) ליגיבא

 ...ןיוש...ןיוש לטומה

 םַאזגנַאל טלַאפ גנַאהרָאפ רעד

 טקַא רעטייווצ

 טקַא ןטייווצ ןופ רעמענ-ליײטנָא יד

 .שדקמה'-תיב ןיא ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ םייוול-ינב יד ןופ הָיְלַטְבַא

 .ןוז רעטסגנִיי סהילוק אנבש
 .םילשורי ינקז יד ןופ הילוק

 םלחנ ןופ היעמש

 רעטכָאט סהילוק ליגיבַא

 = רעדמערפ רעד 2 ןדַארזובנ
 םילוג יד ןופ רענייא

 רעטכָאט סהילוק הדלוח

 .הּפצמ ןופ -וקעגנָא-ַײנ ַא
 רענעמ

 .טקַא ןטשרע ןופ ףוס ןיא יו ענעצס יד

 (רעטרע ענעמונרַאפ-טינ יד טלייצ ,םורַא ךיז טקוק ,עפרַאה ַא טימ סקניל ןופ טמוק ,יול רעגנוי ַא) הילטבַא

 !רענייא

 !ךָאנ רענייא ןוא

 (ןעמוקעג זיא רע ּוװ ןופ םוא ךיז טקוק) -- רענייא רעדיוו ןוא

 !טמוק

 ,רענייטש ךָאנ ָאד עיַײרפ ןענַײז סע
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 עכעלטע

 הילטבַא

 אנבש

 הילטבַא

 אנבש

 הילטבַא

 אנבש

 (הילוק ןטלַא םוצ) !ךס ַא ךָאנ

 -- .עטסיוו ןיא טלעפעגסיוא רענייטש ןבָאה סע
 !סיפ עדימ טמוק ,ענעגיובעגניײא סעצײלּפ טמוק

 (עקידנציז יד סורַא ןוא ,ַײב ךיז ןטיײרּפשעצ ,ןַײרַא ןעמוק --רעדניק ,ןעיורפ ,ןדִיי)

 !טציז !טציז

 ?טסיב וד רעװ :ןטייווצ םעד טינ רענייא ךיז טגערפ ןוא

 ?וטסיב רעוו

 ,זיא רעדעי רעװ ןיוש ןסייוו רימ

 --טמוק רעדעי ןענַאװ ןופ

 ...טצירקעגסיוא םינּפ סנדעי ףיוא זיא סע

 !טציז

 ...טמוטש ןוא טציז

 (.טכרָאפרע סיורג טימ ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ)

 !?ָאד -- וד !הילטבַא

 (טרעדנּוװרַאפ)

 -- רעדורב ןַײמ טסיב וד

 ,טינ ךיד ןעק ךיא םגה

 -טַאהעג טינ ךיד טָאה ענַײמ עמַאמ יד םגה

 דימ טסיב ךיוא וד

 ,טַאמ ןוא

 ,דֵיי ַא ךיא יו ,תולג ןיא ךיא יו טסייג וד

 --ףרַאה ַא ךיא יו טסָאה וד

 (טמעשרַאפ)

 !ףרַאה ןַײמ !ףרַאה ןַײמ

 ...תרּפ ןיא ןפרַאװנַײרַא ,יז ןכערבעצ לעװ ךיא

 ףרַאװ טינ ,טינ יז ךערבעצ

 --ךַײט םעד ןיא יז

 ...ךיז יא ,יז יא

 ,ךיא ,ךיא ,ןעד ךיא ןיב רעוו

 ךיײלגרַאפ ןיא

 ?הילטבַא ,ריד טימ

 ,םייוול-ןב ,ָא
 רעגניז וד רעקיטכעמ
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 הילטבַא

 אנבש

 הילטבַא

 !לכיה סטָאג ןיא

 ,לכׂש ןדעי רעביא טגיײטש דיל ןיַײד
 ...םיאיבנ יד ןופ טרָאװ סָאד יװ רעכעה זיא

 ףרַאד אנבש

 (ןעמעלַא וצ) ...ןרעוו טינ - טמוק הילטבַא תעב

 !ףרַאה ןיײמ טכערבעצ ןוא ךימ טלַאהַאב

 --טָאג ָא

 ?טָאּפש יצ ביול סע זיא יצ

 :טביילגעג בָאה ךיא

 ,טבייהרעד דיל ןַײמ

 !גָאט רעד יװ זיא דיל ןַײמ

 - טקיוװקרעד

 ...טינ טשרע

 !דיל ןַײמ ןיא רערעמ טינ ביילג ךיא

 - טכַאנ יװ דיל ןַײמ

 ,טגָאלשרעד

 ,טקירדרעד ךיד טָאה דיל ןַײמ

 ,טביוטרַאפ ךיד טָאה

 ,טביורעג ור ןיַײד

 - טכַאמעג קיטעמוא ךיד

 :ןיב ַא'וװ ןיב ךיא

 ,סיז קינָאה ןיַײמ טינ זיא'ס

 זיא סע

 סיב ןַײמ !סיב ןַײמ

 (קיסָארדרַאֿפ) ...שטנעמ םעד טפערט סָאװ

 (גנילצולּפ םיא וצ ךיז טדנעוו) !ןיב עקידעכעטש ַא...ךיא

 ?ךִיי ַא טסיב וד

 !ןיב ךיא

 ,דִיי ַא ןיב ךיא
 ,..טשטנעבעג טסיב ,יוול ַא וד - וד ןוא

 !שטנעמ

 ךיא יו טינ וטסָאה יצ

 ?ךיז ןויצ ןיא טיירפעג
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 ?ןטילעג דמַאז-רבדמ ןיא ךיא יו ,טינ ןוא

 !{רעהַא)

 ,רעהַא ףרַאה ןיַײד

 !ךיג !ךיג

 ךיא ןוא ,םענ ,ענַײמ םענ

 (םיא טימ ךיז טַײב) -- ענייד םענ

 ,ןטיבעג ךיז ןפרַאה יד טימ ןבָאה רימ

 - ענַײמ ,ענַײמ ןוא רעקינייוו טינ זיא ענַײד

 ...רעמ טינ זיא

 ,ץרַאה ןייא -- ערעזדנוא רעצרעה יד ױזַא

 - עטכעלש סָאד ךיוא ןוא טרָאד עטוג סָאד

 ,ןטכענ טרָאד ןעוועג דיירפ ןייא

 ...ץרַאמש ןייא טנַײה ןוא
 ,טנַאקַאב טינ ןענעז רימ

 - עטנַאקַאב יו רערעמ רעבָא ןענעז רימ

 ,דנַאל ןייא ןופ רעדניק ןענעז רימ

 !ַאי - רעדירב ןענעז רימ

 ,ָאד קילגמוא סָאד ןייא

 ...עדנַאש יד ןייא ןוא

 ?ךיד ןעמ טפור יו

 (טגַײװש ,ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל) / אנבש

 - ןעגנורדעגנַײרַא ריד ןגיוא יד ןיא בָאה'כ הילטבַא

 :ןפָא ןצנַאג ןיא רימ רַאפ ץרַאה ַא טגיל סע

 ריד ןיא עטסנטלַאהַאב סָאד עטספיט סָאד

 דיל ַא יװ ,טָאה

 ,רימ ןיא ךיז ןעגנוזעצ

 ןעגנוזעצ ךיז

 - טילגעצ רימ ןיא ךיז ןוא

 ,ןפָארטעגנַײרַא לעז ןַײד ןופ לקניוו ןדעי ןיא טלָאװ'כ

 ןטנפעעג) רימ רַאפ ךיז עלַא ןבָאה ייז

 ,רָאלק

 -.רָאנ רענַײד ןעמָאנ רעד

 !ןפערט טינ רָאנ םענַײד ןעמָאנ םעד ןעק ךיא
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 אנבש

 הילטבַא

 אנבש

 הילטבַא

 אנבש

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 ?ךיד ןעמ טפור יו

 .אנבש

 - ?ןב - אנבש ...אנבש

 (הילוק ןטלַא ןפיוא ןָא טזַײװ)

 -- רעד ,רענַײמ רעטָאפ רעד

 ...רעיײרט רעד ,רעקשטעטלַא רעד

 (ךיז טנָאמרעד) !ןעזעג םיא שדקמה'-תיב ןיא בָאה ךיא !רע

 !הילוק

 .הילוק ָאי

 (טרָא ןופ ףיוא טגנירּפש)

 !הילוק

 ,טפָאהרַאפמוא יו

 ,טפָא זדנוא טפערט לרוג רעד ךעלרעדנּוװ יו

 .ןעמַאזװצ ךַײא טימ יג ךיא

 ָאד טנַאה ַײב טנַאה

 ןכָאװ ןיוש !ןיוש ןכָאװ

 ןכָארבעצ ןוא טגָאטיײװעצ ןרעדנַאװ רימ יו

 ...ןעמַאלפ יו געט ךרוד

 - געט

 ,ןדמַאז עקידנענערב ןיא

 !טּפעלשעג ,טּפעלשעג ךיז

 !טבעלעג טינ ,ןברָאטשעג טינ

 ,ןפָאלשעג טינ ,עטסיוו ןיא טכענ עטסיװ ךרוד

 .געוו םעד ךַאמ ךיא םעוו טימ טסּוװעג טינ ןוא

 ?לבב ןיא ןוז ַא טסָאה וד !וד !הילוק

 (ןדירפוצמוא)

 -- תחנ רעּפַאנק ַא ...לבב ןיא ,ָאי

 !בָאחַא

 !רוכב ןַײמ ...ָאי ,בָאחַא

 !איבנ ַא

 !רָאװ טינ טדער סָאװ
 ...ןָאט ןַײז ךָאנ רעגרע ןוא
 - ןָאמרעד טינ ָא ,רימ םיא ןָאמרעד טינ
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 - ט"כ והימרי
 א"כ 'ספ

 ליגיבַא

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 ליגיבַא

 היעמש

 ליגיבַא

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 היעמש

 ...ףיט ןלַאפעג זיא רע
 ?ווירב סוהימרי טסנעק

 - רע טָאג ןופ זיא ןטלָאשרַאפ

 !רעטָאפ

 (ןהיעמש וצ)

 ?ןוז ןיײמ טסנעק וד

 ...םיא ןעק ךיא

 - םיא ןעזעג טסָאה וד

 ?ּווו

 ?איבנ ןשלַאפ םעד ,טנעקרעד םיא וטסָאה ווו

 .לבב ןיא

 (טרָא ןופ ףיוא טגנירּפש)

 !וד ?לבב ןיא

 ...ןעוועג ןיוש לבב ןיא ןיב ךיא ...ךיא ,ָאי

 - גנַאג רעד ױזַא רעווש רימ זיא רעבירעד

 ...גנַאב יא ,רעווש יא

 ,גנַאלקנטײק רעבלעז רעד

 ,סײהנדמַאז עבלעז יד

 - סיײוװ ךיא ...ךָאנרעד ןוא

 ...!ןעוועג ןיוש לבב ןיא ןיב ךיא

 ?ןעוו ?ןעוו

 .ןעגנַאגעג ןיוש לָאמ ןייא ןדמַאז יד ןיא ,ָאד ןיב ךיא
 - גנוי ױזַא טסיב

 !תולג ןיא ןיוש לָאמ ייווצ ןוא

 ...ןעגנַאפעג ךָאנ ךימ ןרעגנִיי ַא טָאה רצאנדכובנ

 !ןלעפעג םיא ןיב'כ

 .ןיכיוהי טימ ,ךימ גינעק ןטימ ןבירטרַאפ טָאה רע

 ?ןוז ןַײמ טסנעק וד ...ןוז ןַײמ !ןוז ןַײמ טימ ןוא
 .ןכש ןיַײמ ןעוועג זיא רע
 (ךיז טנָאמרעד) ?ןעמָאנ ןַײד ,ךיד ןעמ טפור יו
 !היעמש טסייה ...ָאי ,היעמש

 ...םיא ַײנ סָאד ןופ רימ גָאז וד
 (ליטש)
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 הילוק

 היעמש

 ליגיבַא

 - היעמש

 !רענעי עקַאט טסיב ...היעמש

 ?ןסעגרַאפ סע ךיא בָאה יו

 - ןזעוװעג ןיוש לבב ןיא טסיב

 !רענעי !רענעי טסיב

 ,ןטַײצ עלַא ןופ דיי רעטסקירעיורט ,ָא

 !לבָא רעסיורג ָא

 - רענעי ,רענעי טסיב

 ,לבב ןיא ןעוועג ןייש טסיב

 - ןטַײװ ןופ ןעוועג ןייש טסיב

 | !רענעש וטסיב ןטנָאנ ןופ
 - רעמָאי רעליטש ןַײד ןוא רעצ רעמוטש ןַײד

 ,ןרעיורט ןַײד ףיט ןוא

 !רעמלחנ רעד ...היעמש ,ָאי

 ,ןרעױדַאב םוצ ,ךיא בָאה טצעי !וד ...היעמש

 - תועט ןייק טינ

 ...סוהימרי ןיא ווירב ןיא סָאװ היעמש רעד טסיב וד

 ,ןזעוועג רימ ַײב זיא הירנ-ןב ךורב

 ...ןזעלעג םיא רימ טָאה רע

 !רערעוװש םולח !זיא רָאװ סָאװ רעווש םולח ,ָא

 ...רערעמ רימ טלייצרעד ןוא רימ ןזעלעג ווירב םעד טָאה רע

 ,סיורג-קיטייוו ןיַײמ ןיא ,ךיא ...הימרי ,ןדייב ךייא טליש רע

 :טנעה ענַײמ ןכָארברַאפ ךיוא בָאה

 !טָאג ,ָא

 טָאטשנַא ,וד ,היעמש וד ,וטסלָאװ יאוולה

 סױרַא ןבָאחַא ןַײמ

 ,דנעל ענַײמ ןופ

 !טדנעש סָאװ ןוז ַא טינ ןוא ןוז ןטדנעשעג ַא ליוו'כ

 (סיֿפ יד וצ רעווש םיא טלַאּפ) ...!ןבעל ןופ דנַאר םיַיב רימ ,היעמש ,לחומ ַײז

 ַײב ןייטש ַא ףיוא םיא טצעז ,ףיוא רעווש םיא טכייה ,ןגָאלשרעד)

 (.ןציז םיא ףיוא ןגָאלשרעד טבַײלב ,ןבענרעד ןייטש םוצ וצ טלַאפ ,טַײז רעד

 (ןהיעמש ןוא רעטָאפ ןפיוא טרעדנּוװרַאפ טקוק)

 (רעטָאֿפ םוצ) ?רָאפ ָאד טמוק סָאװ

263 



 הילוק

 ליגיבַא

 הילטבַא

 רָאג וטסָאה יצ

 ?ךיז טקידניזרַאפ םיא רַאפ

 ...ךיא טינ ...ךיא טינ

 !דניק ןַײמ

 ךיוא טעב ,ךיוא לַאפ

 ...גנובעגרַאפ םיא ַײב

 ךיוה טעב

 ...דניז סרעדורב ןַײד רַאּפ ,סבָאחַא רַאפ
 !בַײװ ןַײז טריפרַאפ טָאה רע

 - טביײרש והימרי סָאװ ןעזעג טינ טסָאה

 (ּפָאק םעד טנעה יד טימ טקעדַאב) :רָאלק טרָאד טביײרש רע

 (רעטָאפ ןבענ ןציז טביַײלב ,טיורטשעצ) ?רָאפ ָאד טמוק סָאװ

 (ףרַאה ןַײז ןופ סענורטס יד ףיוא ןָא קרַאטש טּפַאלק)

 ןסענורטסנ| יד ןָא ּפַאלק ,ךיא יו ,ךיא יו ףרַאה ןַײד ךיוא ,אנבש ,םענ

 .ןענופעג םיא ןבָאה רימ ,ץלַא ןופ דײשַאב םעד ןעניפעג רימ ןוא

 - ןענוז ענ'גייא ןופ טכיל ןיא ּפָא ךיז רימ טימ קנוט ךיג

 !ןענורעצ ןיוש ןענעז יז ...ןענירעצ יז לַײװ !ךיג-ךיג

 !טימ גניז ,ךיז ןעגניזעצ ןוא ןעגניז רימ ןלעװ טָא

 ן .דילַן ַא ןיא ןעגנַאגעצ ךיז ,ןעגנַאגעגסױא ,ןעגנַאגעגפיוא זיא טלעוו יד

 !גנַאזעג ...גניז ,גניז

 ,גנַאב ריד זיא סע

 ?ר{ןעוװש ריד זיא סע ?ָאיַא

 !גניז !גניז

 - גנירג ריד טרעוו'ס ןוא

 !גניז !גניז

 ...רעווש ריד טרעוו'ס ןוא

 - רעמ גניז

 !טכַײל רעדיוו ריד טרעוו'ס ןוא

 !גנַאזעג -- גניז ,גניז

 - גנַאלרַאפ ןַײד רימ גָאז טינ
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 !גניז ,םיא גָאז טינ

 - לעז ןַײד לופ זיא'ס - גנַאזעג

 !סיוא סיג

 - לעק ןיא לעז ןופ

 !ךַײט ַא
 ,סױרַא ןיוש ןגערב יד ןופ ךיז טסיג סע

 ,טכיַײפ ןגיוא יד ריד ןענעז טצעי

 | ,רָאלק ןגיוא יד
 !טכַײל ,ןרָאװעג ריד זיא טכַײל ןוא

 !גניז ,גניז

 ,רָאוו זיא ןוא םולח זיא גנַאזעג

 ,ןכַאװ ַא ןיא םולח ַא זיא סע

 ,ןכַאל ַא ןיא ןענייוו ַא

 !גנַאזעג -- גניז ,גניז

 - ןטכיצרַאפ ןוא ןלעוו זיא

 ,ךימ ןייא רעפעלש - גניז

 ...ךימ ןַײש טימ ןוא סנטָאש טימ

 ףָאלש ןופ ףיוא ךימ סַײר - גניז

 ,ןטכישעג לייצרעד -- גניז ,גניז

 !רעטכיל רָאנ ,רָאנ רעטכיל -- רעטרעוו ןָא

 ףוס רעד ןוא ביײהנָא רעד זיא ןעגניז - גניִז

 - קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ

 !גנַאזעג

 - ןלעװ רָאנ טספרַאד וד ,רעטשרע רעד גניז ,אנבש גניז

 !הלס - קידנע ןוא ןָא בייה ...ףרַאה ןיימ טסָאה וד ,גניז ,גניז

 :(טגניז ןוא ףרַאה ןַײז ןופ סענורטס יד ןָא טּפַאלק) אנבש

 א"לק םילהת

 - דודל תולעמה ריש (א

 !ןגיטש ףיוא דילגייטשפיוא סָאד טציא ןעגניז ךיא לעװ טָא

 .ןונינ ןַײז טימ ןעגנוזעג ןדוד וצ גנַאזעג ַא

 - ןביולג ןַײז ןיא ןלופ ןיא ץרַאה ןַײמ טָאה ךיז טסיורגעג טינ !טָאג

 ...ןביוהעג טינ ענַײמ ןגיוא יד ךיא בָאה ךיוה ןוא
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 - ןסיורג ןיא טינ לָאמ ןייק ךיא ןיב ןעגנַאגעג טינ

 ...ןסיוא טשינ ךיא ןיב - זיא רימ ןופ ךעלרעדנּוװ וצ סָאװ ןוא

 ?עלעז ןיַײמ טלעטשעגרָאפ ךיז סיוש סעמַאמ ןיא דניק ַא'וװ טינ ךיא בָאה יצ (ב

 - ןלעפעג דניק ַא'וװ ,רימ ןיא טנייװטנַא דניק ַא'ו -- לעז ןַײמ

 !קיבײלג ףָאה טָאג וצ ,וד ,לארׂשי ףָאה ,ףָאה 6

 ...קיבײא ףיוא ױזַא ןוא - רעטַײװ ןוא טצעי ןופ ףָאה וד

 !ןעגנולעג ריד זיא'ס ,טסעז הילטבַא

 ,ןסָאגעגסױא עלופ סָאד ,ץרַאה סָאד טסָאה וד

 ןעגנוזעג טסָאה וד

 ...ףסָא ינב ןופ רענייא יו

 ןגיטש יד ףיוא ןעגנוזעג דילגייטשפיוא סָאד בָאה ךיא אנבש

 !ריט רעד ַײב סָאװ .,.ריט-לכיה רעד רַאפ סָאװ דיל סָאד

 !רערעמ ןדִיי ךיד ריט רעד רַאפ ןרעה סע הילטבַא

 ,ריבד ןיא ןַײרַא טינ ןענעק סָאװ ,לגר-ילוע עלַא

 !רערעה עניַײד ןענעז

 - לגרדילוע עלַא

 - ןגיל יז ,תיבה-רה ןופ ףיוה ןפיוא ןעייטש ייז

 ,ןגיטש יד ףיוא

 ןגעוו עלַא ףיוא טגיילעצ ךיז ןבָאה ייז

 - זיוה סטָאג וצ ןריפ סָאװ

 !ךס ַא !ךס ַא

 !סיורג הנחמ ַא

 ,דניק ןוא בַײװ טימ

 ,ןגיצ יד טימ ןוא ךעלעסּפעש יד טימ ןוא

 ,סיוש רעייז זיא ץנַאג םילשורי

 - ךַאד רעייז למיה רעד

 ,טניוו ַא

 ,לגיה ןופ ןטסקיליײה ןופ עלעטניוו ַא

 ןוגינ םעד וצ טגָארט ,ייז רעטרעוו יד וצ טגָארט

 ,ךָאנ רעטַײװ ןוא טיַײװ טַײװ
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 אנבש

 הילטבַא

 ...עבש-ראב ןופ ןוא ןד ןופ ענעמוקעג יד וצ

 ,ייז רעטיײהרעד ,יירפרעד ,טשטנעבעג עלעטניוו ,ָא

 ,ייז גיוורַאפ טינ רָאנ

 !רעפעלשרַאפ טינ רָאנ

 ןגיל ,ןגיל יז

 ,וצ ךיז ןתולעמה-ריש יד וצ ןרעה ןוא

 - ןגיטש יד ףיוא רעדילגייטשפיוא יד וצ

 !ּוװ ןופ טינ ןסייוו ןוא -- ןרעה ,ןרעה יז

 ?לעה למיה ןופ דיל סָאד טמוק יצ

 לעווש רעד ןופ םע טמוק יִצ

 ?שדקמה-תיב ןופ

 ,סע קילג ַא יו קידנעטש ןעמונעגפיוא בָאה ךיא

 - ריט רעד ַײב ןעגניז

 !ןעגנולעג ריד זיא'ס ,אנבש ,ךיז יירפ ,ךיז יירפ

 - ןעגנוזעג טינ לכיה ןופ ריט רעד ַײב ךָאד בָאה ךיא

 ...ריט רעד ַײב סָאװ דיל סָאד רָאנ ןעגנוזעג בָאה ךיא

 רימ זיא סָאװ ףרַאה ןַײד קנַאד ַא

 ...ריד ןופ ָאד ןרָאװעג טצעי ןבעגענּפָא

 .טנעה ענַײד ןיא ,עז ,טרעטיצ יז , - ףרַאה ןיײמ טסָאה וד

 ...טנעקעג ךיד טלָאװ יז יו

 ריא ףיוא גניז ָא

 ...ריבד ןיא סָאװ עניײד רעדיל יד

 ,ריש הילטבַאל גניז

 !רומזמ-ריש

 (ףרַאה רעד ןופ סענורטס יד ןָא טּפַאלק)

 :טרעה ,עלַא טרעה

 ,דרע יד טינ ךָאד טדער סע

 ?ןדייר ייז יצ ,ךיז ןיײא טרעה -- ןעלמיה יד ןוא

 ,טינ ןדייר יז

 ,גנַאזעג ַא ןעגניז יז

 - גנַאב ןעגניז יז

 !ןדיירפ ןיא ךיז ןעגניזעצ ךיוא ךיא לעװ טָא

 ןגָאט וצ ןָא טבייה'ס יװ ןעזעג ןעוו ריא טָאה יצ
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 עלַא

 הילטבַא

 ?ןויצ ףיוא

 ,ןגָאז טינ ךייא סע לעװ ךיא

 ,ןעגניזַאב ס'לעוו ךיא

 ...רעגנירג רימ זיא ןעגניזַאב

 :קרעמ יד ףיוא ,ןסַאג יד ןיא ןעגניזַאב ס'ל{עוו ךיא

 גרעב-חרזימ ןציּפש יד ןָא ןבייה רעירפ

 ערעטַײװ יד ,ערעכעה יד

 ,ןעילג וצ

 ןביוא ןופ טלַאפ טשרע ךָאנרעד

 רעטרעטַײלעג ַא ,רעטשרע ןַא לַארטש ַא
 | - ןויצ ףיוא

 !ןעשעג זיא'ס - קיטכיל ןויצ ןיא טרעוו'ס ןוא

 ,ןעז וצ ןָא ןבייה עדנילב ןוא

 ,עביוט ןרעה'ס ןוא

 ,ןביילג וצ ןָא ןבייה ייז -- עקיביילג(מוא} ןוא

 ,ןרָאװעג קידוועדער ןענעז עמוטש

 ,ךַײר ןרעוװ עמערָא ןוא

 - םערָא עכַײר ןוא

 ,ןעירשעג ייוו - םערָא

 ךַײלגרַאפ ןיא םערָא

 ,ערָאלק יד טייקיטכיל רעד טימ

 .ןויצ ףיוא טלַאפ סָאװ

 !ןויצ ףיוא טלַאפ סָאװ טייקיטכיל רעד טימ

 (ףרַאה ןַײז ןופ סענורטס יד ףיוא ןָא רעקרַאטש טּפַאלק)

 ,ןויצ ףיוא טיורנגרָאמ יד ףיוא טכַאוו'ס יו ריא טסייוו יצ

 ?ןעלגיה-םילשורי ףיוא

 ןןןעִילפ וצ טמוק רעלדָא ןַא ןעזעג ןעוו ריא טָאה יצ

 ?ןעלגילפ עטײרּפשעגסיױא טימ

 !טינ רָאג טינ ,ןיינ ,ךעלנע טינ

 רעּפמיװ יד ףיוא טנפע ןגרָאמירפ רעד יװ ,טגָאז ,ריא טסייוו יצ

 ?ןעמַאמ רעד ףיוא ,ןויצ ףיוא

 ,רעּפמילקעג ַא טימ סיױא ןרענוד ןכערב'ס יו טרעהעג טָאה ריא
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 ?ןעמַאלפ - ןצילב ןוא

 !טינ רָאה ַא טינ ,ךעלנע טינ

 !ןזעןניגַאזב} רעד ןויצ ףיוא {טלעהע}גפיוא טָאה'ס ױזַא יו ריא טסייוו

 ?ןענוז טנזיוט ןופ טכיל ַא

 - ןעניפעג לַאוװק ַא ליוו סָאװ ,טיירב-ןפָא ןגיוא טימ דניא ןַא ןעזעג טָאה ריא

 !ןענופעג ןוא

 !רערָאלק וד ,לַאװק ,ןויצ

 ,ןעלמירד ןַײז ןופ ןגרָאמ רעד ףיוא טכַאוװ'ס יו ריא טסייוו יצ

 ?סעִיװ יד גרַאב-ןויצ ןפיוא טבייה ,ףיוא טנפע ןוא

 ןעלמיה ענַײז ןזָאלרַאזפ} טָאג טָאה'ס ...ןוז יד טינ ,ָא

 - ןויצ ףיוא ּפָארַא זיא ןוא

 !ערָאװ ָא ,עתמא ָא

 !ערָאװ ָא ,עתמא ַא עלַא

 (ענעצס ןטימ ןיא ןַײרַא םלוע ןשיווצ ןופ ךיז טסַײר) רעדמערפ רעד

 ?ךיַײא ןופ רעוו ָא ?טייג רעוו

 טכיײלש רעוו

 | ךיײלג טצעי רימ טימ

 :?טייהרעליטש ,עמורק ןגעוו ףיוא

 םייהעג רימ טימ טייג רעוו

 ?םייהַא קירוצ

 !הדוהי ןייק

 !טנעה יד ףיוא בייה ?רעװ ?רעוו

 !טנערב הדוהי הילוק

 | !טנערברַאפ זיא יז ,טנערב יז |
 (ןדמערפ םוצ) ...תולג ןיא טגָאיעג דימ רעדניק עריא

 טיצ ךיד סָאװ ,וטסיב רעוו

 ?הדוהי ןייק ױזַא

 ,דִיי ןייק טינ ןיבב'כ רעדמערפ רעד

 - רעדורב ַא רערעיײא טינ

 !ןרעװ סע ליוו ךיא
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 עלַא

 רעדמערפ רעד

 היעמש

 רעדמערפ רעד

 היעמש

 רעדמערפ רעד

 ...ןרעהעג ךַײא וצ ליוו ךיא

 (ךרודַא עלַא טייג למרומעג רעליטש ַא)

 ,ןרעוורַאפ טינ ס'רימ טנעק ריא

 (ןהילטבַא וצ) !ןטיברַאפ ס'רימ רענייק טינ ,טינ רענייק סע טנעק ריא

 ,דיל-ןויצ ןַײד יוד !וד

 --דִיי רעקידרעטייא ,רעקידגָאטייװ רעדעי ןוא

 ,ןטיבעגמוא רימ ץרַאה ןַײמ טָאה ריא
 !גונעּת ןיא ןוא עסיורג ןצרַאמש ןיא
 !רעגניז וד רעקיליײה ָא

 ,ןירּפעג ןוא טרעּפכַאעג טָאג ןופ קלָאפ !ןדִיי ָא

 ...טקינַײּפעג ױזַא ןוא
 ,ןזיװַאב ןיוש עטסרעווש סָאד טָאה ריא
 :סרעגנירג סעּפע טצעי טזַײװַאב
 -: םינּפ סָאד רימ טרעדנע ,טרעדנעעג ץרַאה ןיַײמ טָאה ריא
 ...ןענָאקרעד טינ ךימ לָאז ןעמ

 ,דנַײרפ ,ןצרַאה ןַײד ַײב בַײלב

 - טכיזעג ןַײד ַײב ךיוא יו
 ,טניַיש - ןדישרַאפ םגה - ץרַאה סעדעי
 ...טכיל רעדנַא ןַא טלַאפ םינּפ ןדזעוי ןופ
 !טסיב וד סָאװ בַײלב

 .ױג ַא ןיב ךיא
 ?יוג ַא

 !טסירגעג ַײז ָאט

 - טסיב וד סָאװ בַײלב
 ,יולב ךָאד זיא למיה רעד

 - ץרַאװש זיא דרע רעזדנוא ןוא

 ,ץרַאה ןַײד {ַײב) בַײלב

 !בַײלב םינּפ ןַײד ַײב ןוא
 !בַײרטרַאפ טינ ,היעמש ,ךימ בַײרטרַאֿפ טינ ָא
 !היעמש
 ןעזעג בָאה ךיא
 | ןעוו תעב
 - ןעגנורּפשעג תרּפ ןיא טסיב וד

270 



 ,רעַײנ ַא ןרעסַאװ סלבב ןופ סױרַא ןוא

 -- רעַײרּפַאב ַא

 (ןהילטבַא ףיוא טזַײװ) !היעמש

 ,ןעגנוזעג טָאה רע - רע ןוא

 דיל ןופ ךיז ןסָאגעג טָאה'ס ןוא

 - גָאט ןביז ןופ טכיל סָאד

 !גָאירַאפ טינ ,היעמש ,ךימ ,גָאירַאפ טינ ,ָא

 !טיהַאב טָאג היעמש

 ,יוג םעד ןתמא םעד ביל .רערעמ בָאה'כ

 ,דיי ַא טרעוו סָאװ יוג םעד יו

 רעמ ךָאנ ןשִיוג ַא יוג ַא ביל בָאה-כ

 - רג ַא ױג ַא יו

 !טינ סע גָאז ָא רעדמערפ רעד

 (טפַאשקנעב טימ) ...יױזַא דייר טינ ,דייר טינ

 !יולבלמיה ןופ ליוו ךיא

 !ןירג-ןורָש ןופ ליוו ךיא

 !ןייש-ןויצ ןופ

 !ןַײז ןויצ ןיא ליוו ךיא

 טיצ ךימ

 ...ןיהַא ...ןיהַא

 !טינ סע וט ,ָא היעמש

 ךַײא ןוא זדנוא רעביא זיא יולבלמיה רעד

 ...ךיַײלג טינ

 !ךַײלג טינ זיא'ר סָאװ טוג ןוא

 !ךַײר ןַײז זיא - שרעדנַא ןַײז ,םערָא ןַײז זיא - ךעלנע ןַײז

 ...רערעלק רע זיא ןטרָאד ןוא !רעפיט ָאד -- יולבלמיה רעד

 ...רערעמ טנקלָאװרַאפ טרָאד ןוא טנקלָאװרַאפ םיוק ָאד

 ,רענעש ךָאנ לָאמ ַא זיא ןעיולב-לעה ןיא עצרַאוװש סָאד

 ...רענעלק טינ ךָאד ןענעז עקיסקעוועג-ןיילק ןוא

 - ןויצ ךיא גָאז ןוא

 !ףֹומ :ירצמ רעד ןוא !הונינ :רערושַא רעד טגָאז

 ...ףיױל טינ ,ףיול טינ ,ןירג-ןויצ םוצ ףיול טינ

 !ןעילב עדמערפ טימ טינ ןוא ןעילברַאפ ענעגייא טימ
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 !למיש זיא'ס ,ןירג טינ ךָאד זיא ןירג עדמערפ סָאד

 ...למיה ןַײד שיוטרַאפ טינ ןוא דרע ןַײד טַײב טינ

 !טינ סע וט ,ָא

 - דיי ַא ,וג ַא

 !ןיב ךיא סָאװ ךָאד ןיב ךיא :ךיז רעדעי גָאז

 !ןיגרַאפ -- ?טינ רימ טסניגרַאפ רעדמערפ רעד

 ,טָאג ןַײד ןופ רימ טכיל סָאד ןיגרַאפ

 !דָאנעג ןַײז רימ ןיגרַאפ ,רימ תמא ןַײז ןיגרַאפ

 ?טרענימעג ריד רַאפ טכיל ןַײז רימ בילוצ ןעד טרעוו יצ

 !סָאמ ַא ןָא זיא טכיל ןַײז

 ,זָארג םעד ףיוא ןובשח ַא ןָא ךָאד טלַאפ סע

 -- ענירג ןזָארג ףיוא

 !ןעניגרַאפ רימ סע טסגעמ

 - ןענַאטשרַאפ טינ ךימ טסָאה וד / היעמש

 ,טדערעג טצעי טסָאה וד ןכלעוו ןופ ,טכיל סָאד

 - ןסילפ למיה ןופ טוט סָאװ

 ,טעלג ןוא זדנוא ָאד ןעמעלַא טמערַאװ

 ןענַײשַאב ןעמעלַא טוט

 ,ןסיגַאב ןוא

 - ןרעהעג ןעמעלַא טוט

 - ענַײמ זיא'ס ןוא ענַײד זיא'ס

 ןרעוו שרעדנַא טינ טספרַאד וד

 - ןסינעג סטָאג ןטייקיטכיל יד טָא ןופ ידּכ

 !ןענַאטשרַאפ טינ ךימ טסָאה וד

 !ןסױו טינ ס'פרַאד ךיא ,טסיב וד {רעווו {רימַו גָאזז) טינ

 - ןענַאװ ןופ טינ רימ גָאז ָא ...טסמוק וד ּוװ ןופ {גָאז) טינ

 - רושאיינב יד ןופ ןַײז טסגעמ ,ידׂשּכ ַא ןַײז טסג(עמו

 ,ןקיבײא םעד ,טכיל םעד רַאפ טְסיִב

 ,עקיבײלג עלַא יװ ,דַיי ַא ךיא יו

 ...טרשּכעג |

 ...יוג רעד ,ךיא - ןענַאטשרַאפ טינ ךיד בָאה ךיא רעדמערפ רעד

 - יונעג ץנַאג טינ ךיוא רעבָא ךימ טסײטשזרַאופ וד

 ?ָאד קרַאמ ַא ףיוא שפנ ןַײמ ךיא לדנַאהרַאפ יצ
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 הילטבַא

 רעדמערפ רעד

 הילטבַא

 רעדמערפ רעד

 עלַא

 ןדַארזובנ

 ?עקרַאטש וצ קעװַא יג ןוא עכַאװש ךיא זָאל יצ

 ?עכַײר וצ קעװַא ייג ןוא עמערָא ךיא זָאל יצ

 !ָאד ךַײא ַײב ,ךַײא ַײב זיא רע !טָאג וצ ...ליוו ךיא

 !עלַא ןופ טָאג רעד זיא סָאװ !טָאג וצ !טָאג וצ

 - ךַײא וצ ,ךיַײא וצ ליוו ךיא

 ןלַאפעג טנעז ריא לַײװ ןוא

 ,ןרָאלרַאפ ןוא

 ;ןכָארבעצ טנעז ריא לַײװ

 ךַײר ןופ קעװַא ליוו ךיא

 ,םערָא וצ

 ...ןכַאװש ַא וצ ןקרַאטש ַא קלָאפ ַא ןופ

 !טרעה !טרעה

 ...דרע'רד ףיוא רימ יוװ טגניז רע

 !םילהּת ךָאד טגניז רע

 - ףרַאש ןוא ױזַא רָאלק ןוא

 ףרַאה ןַײמ םענ ,ַאנ

 ןליפעג סיוא גניז ,גניז ןוא

 ...לכׂש םענופ רעכעה

 :טרעה ,טרעה

 (ןדמערפ םוצ ךיז טדנעוו) !דרע'רד ףיוא רימ יו טגניז רע

 טסיב וד

 סיוועג

 ?לכיה רעזדנוא ןיא ,ןקיליײה ןיא ןעוועג

 (ּפָאק םעד רעווש ּפָארַא טזָאל רע) ...ןעוועג

 ?ןעזעג סָאװ טרָאד טסָאה וד

 ?טרעהעג

 (ּפָאק םענעגױבעגּפָארַא טימ)

 (ּפָאק םעד ףיוא טכייה) - טרעהעג ,ןעזעג

 ,טרעטשעצ ןרעַײא לכיחה םעד ךיא בָאה סָאד

 (עזױּפ עמוטש ,עצרוק) -- ןדַארזובנ ןיב ךיא

 {(קיר'צ רעדנּוװ זייב רַאפ ןטערט ,רעטרע יד ןופ קערש ןיא ךיז ןבייה ,םורַא עלַײװ ַא ןיא)

 !יאדװַא טכירעג טינ ךיז טָאה ריא

 עלא ןבעגעג טָאה ריא

273 



 | !קיר'צ ףיוא ךיז לקַאװ ַא

 - עלַא רימ ןופ ןפָאלטנַא טלָאװ ריא
 !ךיוא ןפױלטנַא ךיז ןופ ליוו ךיא ,ךיוא ךיא

 - קילג ַא סיורג ןיווַו -- טפור ,ךימ טפור קילגמוא רעַײא

 ןלַאפ רעַײא ןיא ךימ ןבייהרעד טָאה ריא

 ,ךיוה
 - קיר'צ ןויצ ןייק געוו םעד ייג ךיא ,ייג ךיא
 ?טימ םיא טכַאמ רעוו

 (ןגיַײוװש) עלַא

 !רימ רַאפ טינ ךיז טקערש ָא ןדַארזובנ
 ,דָיי ןייק טינ ביוא

 - בורק רעטַײװ רעיַײא ןיב'כ !

 ?טגָאז ,ןויצ ןייק טייג רעוו
 -- בורח ךָאד זיא יז !ןויצ הילוק

 ...ןעירב עריא רענייטש יד
 !טגָאט ןביוא ,ןביוא ןוא יז טירב ןטנוא ןדַארזובנ

 !טרעה !טרעה הילטבַא
 ?הדוהי ןייק רימ טימ טייג רעוו !טייג רעוו ןדַארזובנ
 ...רעדורב ןיוש טנערברַאפ ,טזָאלרָאװרַאפ זיא הדוהי הילוק

 - עטנערברַאפ יד הדוהי ,עטזָאלרָאװרַאפ יד הדוהי ןדַארזובנ

 ...רעטנענ ,ןרָאװעג טנָאנ רימ זיא יז
 - ןצרַאמש ענַײז ןיא שטנעמ ַא יװ טקנוּפ ,טקיטייוװרַאפ דנַאל ַא
 .ןצרַאה םוצ רעמ טדער

 !טרעה !טרעה הילטבַא

 !דרע'רד ףיוא רימ יװ טגניז רע

 -  ןדַארזובנ ןיב ךיא ןדַארזובנ

 !רעגניז ןייק טינ
 - רעגניװצַאב ַא
 ,רעגניװצַאב ַא ןעמוקעג ךַײא וצ ןיב ךיא
 - ןרָאצ טימ ,סַאה טימ
 ןרָאװעג ךיײא ַײב טרָאד ןעגנּוװצַאב ןיב ןוא

 | ...ייוו ןסיורג רעַײא ןופ
 == ליג ךיא
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 ,ןכיײלש ךיז טצעי ךיא ןָא בייה ןגעוו עמייהעג ךרוד

 עכַײלג טינ ןגעוומוא ,ןגעוו ךרוד

 -- עדַארג טינ ןוא

 ןכַײלג םוצ געוו םוצ

 -- ןדַארג םוצ ןוא

 !ןדַארזובנ ןיב ךיא

 - טינ ךימ טסיוטשרַאפ

 ,טימ רעַײא ןיא טצעי ךימ ןַײרַא טמענ ָא

 - עדַאטס רעַײא ןיא ףלָאװ םעד ןַײרַא טמענ ָא

 !סּפעש ַא ןַײז ליוו'כ

 |,ןרערעטשעצ םעד ןוא ןרעַײא רעסיגרַאפטולב םעד ןַײרַא טמענ

 ,טּפעקעג ךיַײא טָאה סָאװ ןילּת םעד

 !טימ רעַײא ןיא טצעי ךימ ןַײרַא טמענ

 דיי םעד טגלָאפרַאפ סָאװ רעד

 - רערעמ ךימ טגלָאפרַאפ

 !ןדַארזובנ ןיב ךיא

 ,טלַאּפשנזדלעפ רעדעי ןיא ,ךימ גרַאב ןדעי ףיוא טכוז ןעמ

 ,יאדװַא תוירבדמ ןיא ןוא

 - לייה רעדעי ןיא

 :2 לֵב םעד טגערפ ןעמ ּ!ךַד רמ םעד טגערפ ןעמ

 ?ּוו ?ּווו

 ,טלעוו רעד רָאג ףיוא טכוז ןעמ

 ,טלַא ןוא גנוי ַײב טגערפ ןעמ

 ,סיורג ַײב ,ןיילק יַײב

 ,טלעצ ןדעי ןיא טכוז ןעמ

 :זיוה ןדעי ןיא

 ?ּוו ?ּווו

 ?ןדַארזובנ זיא ווו

 טּפַאנש ןעמ ,טניה יװ ךָאנ ךימ טריּפש ןעמ

 - רעצעלּפ עלַא ףיוא ,ןגעוו עלַא ףיוא

 ,טביוט סע

 = רבחמ ןופ גנוקרעמַאב 2 רעטעגטּפױה עשינָאליבַאב .1
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 טבייה סע

 טסיופ ןַײז

 :רצאנדכובנ

 :הלפיּת רעדעי ןיא ןוא רעטעג ַײב טגערפ רע

 ?ּווו

 -- ור ןייק ןופ טינ טסייוו רע

 !טּפַאכעג ךימ רע טלָאװ יו

 (םילוג יד ןשיווצ ןטלַאהַאב ןוא ןעמעננַײרַא םיא ליוו ,רענעקָארשרעד ַא) הילוק

 ...ָאד ףיט ,ָאד ףיט ךיז טלַאהַאב

 (עניב רעד ןופ טימ רעד ןיא גנוגערפיוא ןַײז ןיא טבַײלב) ןדַאר זובנ

 ?,הָלְבִר ןופ םוק ךיא
 ,תולפש רעצנַאג ןַײז ןיא ןעזעג םיא ךיא בָאה טרָאד

 ...הלווע רעטסערג ןַײז ַײב

 רעצעה רעד ןײלַא רָאנ !טצעהעג טינ ןיינ ...טצעהעג

 ןעוועג ס'זיא

 (קירוצ ךיז טּפַאכ) -- רצאנדכובנ גינעק רעד ,ןילַא רע

 !ילבב רעד טינ ,ןיינ !רע טינ

 - קינעטרעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ !והיקדצ

 !גינעק רעד ןעוועג זיא רע

 טנעה יד עקירָאה יד טָאה רצאנדכובנ

 ,ןטכָאלּפרַאפ טסורב ןַײז ףיוא

 רעטָאפ ַא ןופ ןגיוא יד רַאפ ןוא

 רע טָאה

 - ןטכעש רעדניק ןסייהעג

 ...ןטכָאשעג טָאה ןעמ ןוא

 - טנערבעגסיוא ןגיוא יד רעטָאּפ םעד רע טָאה ךָאנרעד

 !רעטכערעג טָאג ,ָא עלַא
 ?רעִירפ טינ סָאװ רַאפ !ךָאנרעד !ךָאנרעד ןדַארזובנ

 !ןויצ ןופ טָאג ָא

 - דרע'רד ףיוא ןוא למיה ןיא סָאװ טָאג

 :טצעי ָאד רימ רעפטנע וד

 = רבחמ ןופ גנוקרעמַאב 2 ...והיקדצ ,הדוהי ןופ גינעק םעד טּפשמעג טָאה רצאנדכובנ ּוװ טָאטש יד
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 ?טרעקרַאפ טכַאמעג טינ סע רע טָאה סָאװ רַאפ

 רעירפ רעטָאפ םעד רע טָאה סָאװ רַאפ

 ?טצעזעגסױורַא טינ ןגיוא יד
 ,דנילב םיא טכַאמעג

 ?ןטכָאשעג טינ רעדניק יד ,ייז רעטעּפש ןוא
 ...דניק ךָאנ דניק
 ?זָארג ןטיױר ,ןטיור ןיוש ןעזעג טָאה ריא

 (טָאג וצ יירשעגייוו ַא טימ) עלַא

 ?סָאװ רַאפ ,טָאג ָא ?סָאװ רַאפ
 - ןכָאטשעגסױא ןגיוא ,סוהיקדצ ןגיוא ָא ןדַארזובנ

 !רימ ךָאנ טינ טפיול

 ,רצאנדכובנ ךימ ןגָאי לָאז

 - ןצעג עטסיוװ ענַײז ,ךַדֹרמ ןַײז ,לֵב ןַײז ךימ ןגָאי לָאז

 (םורַא עלַא וצ) !סנויצ גינעק ,ָא ,ענַײד ןגיוא יד טינ רָאנ

 ,ץרַאװש ער'ַײא ןגיוא יד טכַאמרַאפ

 - זיא ָאלב סָאװ ערעַײא ןגיוא יד

 !סוהיקדצ ןגיוא יד טָאה ריא

 !ןעילג סָאװ ענעכָאטשעגסױא ןגיוא

 ,ץרַאה ַא עטקיטולבעצ ַא יו -- ןגיוא !ןגיוא

 ,ןעירב עכלעוו ןגיוא

 -- סוהיקדצ ןגיוא

 יןיַיּפ ,ָא
 !סטכַאמרַאפ !סטכַאמרַאפ

 !והיקדצ ,ָא עלַא

 -- הדוהי ןופ גינעק ,ָא ןדַארזובנ

 !ןַײז רעדורב ןַײד ליוו ךיא

 !רעדורב רעַײא ןיב'כ

 !ןדִיי

 -- ןטימ רעד ןיא ָאד ןייטש ַא וצ טלקַײק

 --ןצעז ךיז לעװ ךיא

 !ךרָאב יד ּפָא רימ טלָאג ןוא

 רצאנדכובנ לָאז ןוא

 -- טכיזעג ןַײמ ןיא ךַײלג ןקוק רימ
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 אנבש

 ןדַארזובנ

 היעמש

 ןדַארזובנ

 היעמש

 ןדַארזובנ

 היעמש

 ןדַארזובנ

 היעמש

 ןדַארזובנ

 היעמש

 ;ךימ ןענָאקרעד טינ ןוא

 ןַײרַא רימ רע טקוק ןוא

 --ןַײמ ןיא ץרַאה ןיא

 !יאדװַא טינ רע טנעקרעד

 ?ןדַארזובנ זיא ווו

 ,רימ םינּפ ןופ עשלבב יד ,דרָאב יד סיוא טסַײר

 | -- טכיזעג ןופ רימ

 !ןסירעגסױרַא ץרַאה ןופ רימ רעלבב םעד בָאה'כ יו

 ,טכיל ַא סיורג ,טצעי רימ ןעגנַאגעגפיוא זיא'ס

 ,עביל עסיורג ַא

 ,ןבילקעגנַײרַא רימ וצ ךיז ןצרַאה ןיא טָאה ריא

 ...ןסיוועג ןַײמ ףיוא רעקינייװ ךיַיא בָאה ןוא

 (עניב רעד ןטימ ןיא ןייטש ַא וצ םיא טלקַײק)

 (רעיושוצ םוצ עצײלּפ ןטימ םיא ףיוא ךיז טצעז)

 (רעיושוצ םעד רעביא ןגעק ןוא םיא ןגעקטנַא רעסעמלָאג א טימ)

 ,ּפָא ריד לָאג ךיא

 --ּפָאק םעד ןוא קַאבניק םעד

 ...רעיורט ןַײז ןיא ןפיט ןיא דיי ַא יו

 ,עבירט ,עקיטעמוא ןיא געט ןיא

 ...רעױדַאב ןוא קילגמוא ןופ ,רעצ ןוֿפ געט ןיא

 --רעביא ךיז דִיי ַא טזָאל תואּפ יד

 ןןטןימ םוא ךיז טיירד ,טרָא ןופ ףיוא טגנירּפש) !רעביא יז זָאל

 (ןענָאקרעד וצ טינ ,טלָאגעגּפָא ּפָאק רעד ןוא םינּפ סָאד :רעיושוצ םוצ םינּפ

 !טלָאגעגּפָא ךיד בָאה ךיא

 (רַאבקנַאד)

 !טלָאװעג ס'טסָאה וד
 !היעמש

 ,ןטינשעגּפָארַא רימ ןסיורד ןופ דרָאב ַא טסָאה וד

 !ןדִיי ַא רימ ןיא טצנַאלפרַאפ ףיט ןוא

 --טלָאװעג ס'טסָאה וד

 --טלָאגעגּפָא יו רעמשינ...טלָאגעגּפָא ריד בָאה ךיא

 !יורפ ַא טריובעג'ס יװ ןריובעג טצעי ךימ טסָאה וד

 !וזַא דייר טינ
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 ןדַארזובנ

 היעמש

 ןדַארזובנ

 הילטבַא

 ןדַארזובנ

 היעמש

 ןדַארזובנ

 היעמש

 ןדַארזובנ

 ,יוג סיוא טינ ךָאנ טסיב וד

 --דִיי ןייק טינ ךָאנ טַײװ ןוא

 -- היעמש ,ָא !ןיב ךיא !ןיב ךיא

 ,..טכערעג טינ טסיב

 ,טכענק סיוא ןיב ךיא

 -רעיירפ ַא ריד רַאפ ייטש ךיא

 !דִיי ַא

 ;טרעה !טרעה

 !דיל ַא טגניז רע

 (דרעווש יד ךיז ןופ ּפָארַא טּפַאכ) -- יג ךיא

 ?דרעווש ןַײמ טימ ךיא ךַאמ סָאװ

 ?ייז ךיא זָאל ּוװ ?זיּפש ןַײמ טימ ןוא

 !ךיײא ןופ רעו ס'טמענ

 ?ס'פרַאדַאב רעוו

 ס'פרַאװ וד

 ,ךַײט ןיא
 .דרע'רד ןיא ס'בָארגַאב

 - הרוכב יד ןוׂשע ןופ טפיוקעג טָאה בקעי
 !ןריובעג ןַײז רעִירּפ ןופ טונימ עקיטכיל עטשרע יד
 --טרעוו ןייק ןוׂשע רַאפ טַאהעג טינ טָאה'ז

 ...דרעווש סוׂשע בקעי רעבָא טָאה טפיוקעג טינ
 (דרעווש יד ןָא טקוק)

 ...דָאש ַא רימ זיא'ס

 ...טָא...טָא

 ױזַא דָאש ַא זיא'ס

 !ריד -- דרעווש יד

 !ַאי !ָאי

 ,יוג ַא ןיב ךיא

 (טּפול רעד ןיא יז טגניווש ןוא דייש ןופ דרעווש ןַַײז טיצ) !רעדרעמ ַא

 רעד סע ןיב ךיא !ךיא !ןדַארזובנ

 ןעגנּוװשעג דרעווש ןַײז טָאה סָאװ

 ,םילשורי ןופ ןסַאג ןיא ּפעק רעביא
 ,גיוט ַא ןיא יװ טקַאהעג ,טקַאהעגּפָא ןוא
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 עלַא

 היעמש

 ןדַארזובנ

 עלַא

 היעמש

 ןדַארזובנ

 עלַא
 היעמש

 ,רעמ סָאװ ,ייז רערעמ סָאװ טקַאהעג

 רערט רעד טימ ןוא ליומ ןיא ַײרש ןטימ

 ...גיוא ןיא

 רעַײפ ַא'וװ ןיב ךיא

 ,ןעגנורדעגנַײרַא ןרעַײא שדקמה-תיב ןיא

 טייטעג םינהּכ ןוא

 ,חבזמ םעד רַאפ

 עמוטש ,עקידנגַײװש ןענעז יז

 ןעמוקעגמוא הדובע רעד ַײב

 ,ןברָאטשעג ןוא

 ;ןברק ןופ טולב ןטימ ךיז טשימעגסיוא טָאה טולב רעייז ןוא

 ,טיור עבלעז יד

 --חיר רעבלעז רעד

 ,ןעגנורּפשעגוצ שדוק-ןורָא םוצ ןיב ךיא

 --טעליוקעגסיוא עקידנעגניז םייוול בָאה ןוא

 ...ןעגנוזעג ןוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה יז עטעליוקעג

 ?קילױרג ,ָאיַא ,קיליורג

 (למרומעג ,םיא ןגעק ןטסיופ יד ןבייה םילוג יד ןופ ךס ַא) ..! קילורג

 !גייווש !גייווש

 !רָאלק ענַײד ןעקנַאדעג יד ַײב ,ןיינ ,טינ טסיב וד

 !טסגַײל וד

 !רָאװ זיא'ס !רָאװ זיא'ס

 (רעכעה ךיז ןעלמרומעצ םורַא)

 (ןעמעלַא ַײב ךיז טעב) !ןיינ ,טינ ריד ןביילג רימ

 !טינ םיא טביילג ,ָא

 !דיי ַא םיא ןביילג טינ טצוו סע

 םיא לָאז סָאװ דיי ַא זדנוא ןשיועצ ָאטינ

 ...ןביילג
 !םולח רעזייב ַא זיא סע

 !רָאג םולח ַא

 !רָאװ זיא'ס !רָאװ זיא'ס

 (ןטסיופ ערעייז ןרָאצ ןיא ןבייה)

 .!ןבייה טינ םיא ףיוא טנעה יד טלָאז ריא
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 רענייא

 היעמש

 ןדַארזובנ

 היעמש

 ןדַארזובנ

 !רָאװ זיא'ס

 ,טינ טביילג ,טינ טביילג ָא

 ,טינ טבייה ןוא

 םירג רעַײא ןיא

 ,..םיא ןגעק ער'ַײא ןטסיופ יד

 ,טגָאז רע סָאװ טינ טביילג ,ָא

 -- רָאה ןייק טינ ,םיא טביילג טינ

 ...סע ןָאטעג טלָאװ רע ןעוו ,טגָאזעגסױא טינ ס'טלָאװ רע

 --רָאװ זיא'ס ביוא ןוא

 ...תונמחר רערעסערג ַא םיא ףיוא זיא

 -- ןביוהעג רימ ףיוא טנעה יד טָאה ריא

 !טגָאלש

 ,רעביור ַא ןיב ךיא

 ןגָארטרעד טינ ,עריַײא רעדניק יד בָאה ךיא

 !ןגָאלשרעד ךיוב סעמַאמ רעייז ןיא

 !טגָאלש ,ךימ טגָאלש

 גָאט ןטצעל םעד בָאה ךיא

 .ןשָאלרַאפ טַײל עטלַא ןופ

 (סיוא טינ טלַאה ,טלפייווצרַאפ)

 !עשר

 (רעטיב טכַאל)

 | :טעז ריא

 ...דלודעג ןַײז טָאה טצַאלּפעג
 דלוש ןַײמ ןיא טביילג ...ָאי ,ןיוש טביילג רע
 !ךיוא ריא

 !טגָאלש -- תונמחר ןייק טינ טָאה ןוא
 טנערבעג בָאה ךיא

 ,טעטש יד ערעַײא ענייש יד

 ...ךיור טימ ערעַײא רעזַײה יד טקישעגקעװַא
 --טנעה יד רימ ףיוא טבייה טינ

 ,טרעצענּפָא ןוא סַאלב טנעה

 זיא רע - ּפַאלק רעייז

 סיב רעד יו
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 הילוק

 ןדַארזובנ

 ...גילפ ַא ןופ רעכַאװש רעד

 !ךרעוװש ןיַימ טמענ
 !טכעש ןוא דרעווש ןַײמ טמענ
 --זיּפש ןַײמ

 !טכעטשרעד ןוא םיא טמענ

 ,טירט ענַײמ ןטלַאהַאב רָאנ םיד ׂשֹּכ ןופ ליוו ךיא
 !טינ ןדִיי ןופ

 ,עלַא טרעה

 :טרעה

 !ןלַאפ ןדִיי ןופ ליו ךיא - ןבעל ןדִיי טימ טינ בוא

 !בעל ,ןבעל טסלָאז

 ;ביילג ךיא

 ,טביורעג ערעזדנוא עטסעב יד טסָאה וד
 ,ּפעק עטסעב יד זדנוא ַײב טקַאהעגּפָא טסָאה
 ,טָאטש יד ערעזדנוא עטסנעש יד טנערברַאֿפ

 -.זיוה סָאד ,עטסקילייה סָאד

 -- סיורג קילגמוא רעזדנוא ןיא רעבָא קידלוש טינ טסיב וד

 ...!טָאג ןופ טקישעג טסיב וד

 (ףיוא טכַאװ .לַײװ ַא טרעניײטשרַאפ יוו)

 !טָאג ןופ וטָאג ןופ

 !טנַאה ןַײד ביג ,רימ ביג ,ָא
 ,טנַאקַאב סיוא רימ טסעז וד ,רעקשטעטלַא וטסיב רעוו
 ?ןעזעג ךיא בָאה ,וד יוװ ַאזַא רָאג יצ ?ךיד יצ
 !ןעוועג הימרי זיא'ס ...ןיינ ,ןיינ

 --גָאט רעד יװ ןוא וד יו רעקיטכיל ַא !רע ,וע

 :טגָאזעג רימ סע טָאה רע !ךיוא רע
 "!טָאג !טָאג"

 טָאה ךימ
 !טָאג רָאג טקישעג
 ןַאד ענַײז רעטרעוו יד בָאה ךיא

 ,ןַאטשרַאפ טוג טינ

 --טסיירד יא ,דמערפ יא רימ ןעגנולקעגּפָא ןבָאה ייז

 !ךיא טינ
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 ,ןליוו ןַײמ טינ ,רזכַא רעד ןעוועג סע ןיב ךיא טינ
 !ךיא טינ

 !ןליצ רָאג סנרעדנַא ןַא סנצעמע וצ לטימ ַא ןעוועג ןיב ךיא

 ...ןפָאלעגסױארָאפ רערעדנַא ןַא ,רעצעמע רימ זיא סע

 !ךיא טינ

 - ליומ סאיבנ רעַײא ןופ טרָאװ סָאד

 ןפָארטעג ןַאד ךימ טָאה ,סע

 :ליוק ַא יו

 !ךיא טינ

 ...ליורג ןסיורג םעד רַאפ גַײצקרעװ ַא ןעוועג רָאנ ןיב'כ

 - - --!טסיירד ןקָארשרעדמוא טסיב ,הימרי ,ָא

 :טסיירט ַא יװ ,םענַײד ןופ לױמ ןופ סע ךיא רעה טצעי

 !טָאג ןופ טקישעג ןיב ךיא

 ,םוא ךיז םיא וצ ךיא רעק טצעי ןוא טקישעג םיא ןופ
 -ךַײא וצ

 ךַײלגוצ זיא רע --טָאג וצ געוו רעד
 !ךיײא וצ געוו רעד

 ...ןיהַא ,ןיהַא טיצ ךימ
 ,קיטלַאװעג דרע רעַײא וצ

 !ןבעל וצ דרע רעיא ףיוא ,דרע רעַײא וצ
 --טקיטלַאטשעג ךַײא ןוא ךַײא ןטָאנקעג טָאה סָאװ דרע יד
 ...ןבעג טציא ןַײרַא רימ ןיא טסַײג ריא ךיוא טעוו
 -- ןיהַא טיצ ךימ
 ,ןיפעג ךיא ,ַא
 ןעניפעג לעװ ךיא
 ...ור ןטרָאד

 !וצ ךימ טמענ ,ָא

 !דרעוװש ןַײד ךערבעצ הילוק

 (דרעווש ןַײז טכַארטַאב) ןדַארזובנ

 -.דָאש ַא

 ...טָא ,טָא היעמש

 --דרעווש יד ,דרעוװש יד ןדַארזובנ

 :טרעהעג ָאד עלַא ךָאד טָאה ריא
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 ...טָאג ןופ טקישעג ךיַײא וצ ןעוועג ןיב ךיא
 --דרעווש ןַײמ יא ןוא ,ןיא יא
 (דרעווש רעד טימ טעכָאפ) !טָאג ןופ ךיוא זיא דרעווש ןַײמ

 ...טָאג ןופ ,ָאי ,ָאי

 :וג ַא ןיב ךיא

 ,יור יא ,טכעלש יא ךיז ןסירעגנַײרַא בָאה ךיא
 ,טלעצ רעַײא ןיא ,ןטסקילײה ןיא

 ,דרעװש רעטזױלבטנַא ןַא טימ
 ערַאװ ַא ,ךיז ערַאװ ַא ריא טימ ךַאמ ןוא
 --ךַײט ַא טולב ןיא

 ?ןעמונרַאפ ןופרעד סָאװ סעּפע ןיוש טָאה ריא

 :טרעה רעבָא רקיע םעד

 --ךַײא רקיע םעד לייצרעד ךיא

 -- ןעמוקעגוצ איבנ םוצ ןיב ךיא
 -- ןהירכז וצ וצ םוקיכ...

 !טעגרהרעד םיא שדקמה-תיב ןיא טָאה ריא
 ,ןרָאװעג טכַארבעגפיוא ןיב'כ

 ןרָאצ רעד רימ ןיא טָאה סע

 (טָאּפש ןֿפרַאש טימ) ...טנערבעצ שירפ ,ךיז שירפ

 !טנעק ריא !טנעק ריא
 ...ץנוק םעד טנעק ריא
 !זדנוא ַײב יו טקנוּפ טכַאמעג ךַײא ַײב טרעוו סע
 !טױטעג ןרעַײא איבנ םעד שדקמה-תיב ןיא טָאה ריא

 ...טיוה ןופ סױרַא ךיַײא ךיוא דליוו היח יד טכירק סע

 -- םס רעבלעז רעד ןרעַײא ןיא טולב ןיא טריוי סע

 ,סיורג ךיז רימ ןיא טנערבעצ סייה האניק ַא טָאה סע
 םַאל ַא ךַײא ןיא טלָאװעג ןעז בָאה'כ ?ךיוא ריא
 ...סיוא רעסעמ םוצ זדלַאה םעד טיצ סָאװ
 --םַאל ַא טלָאװעג בָאה ךיא

 ,הירַא-רוג ַא ,הדוהי-בייל ַא ןעזרעד בָאה ןוא

 ,םִייוג יו רעמַאזיורג ןוא
 !הירכז יא ,ריא יא

 !טױט ןכָאנ רזכַא רעד ,רערעַײא איבנ רעד
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 ,ןקָארשרעד ךַײא רַאפ ךיז ןבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד בָאה ךיא
 ,טיוה ןַײמ ךרודַא זיא רעטיצ רעטשרע ןַא

 ןלַאפַאב ךימ שדקמה-תיב ןיא זיא סָאװ קערש רעד ןיא ןוא

 ...ןקָאל ןביוהעגנָא ךימ ריא טָאה

 ,טגָאז ,ןדִיי ,רימ טגָאז ָא

 ?טקָאל סָאװ ןוא ךימ טקערש סָאװ ?ךיײא ןיא ּפָא ךימ טקערש סָאװ

 ?טינ טברַאטש רעכלעוו רעטיוט רעד ,רערעַײא איבנ רעד ס'זיא יצ

 !עלַא ריא ,ריא ןוא רערעַײא איבנ רעד

 (םילוג יד ןיא ןַײא טוג ךיז טקוק) !טינ טברַאד עלַא ריא

 !טּפעקעג ןיוש עלַא ךַײא בָאה ךיא :טכַאד רימ

 !טבעל ריא --ריא ןוא

 --ךַײא ךיא ןוא ,ןהירכז ריא

 -- ןויצ ןיא ךיײא טעגרהעג טסיזמוא בָאה ךיא ,ךיוא ךיא

 !טבעל ריא

 --ךיַײװ ךיא ,ךַײװ ךיא ןוא ןקָארשרעד ךיז רעדיוו בָאה'כ

 !טבעל ריא !טבעל ריא

 (דיירפ ןרןעטסּוװַאבמוא ןַא טימ ןוא קערשטימ) !םיאי בנ

 !שרעדנַא ךָאד ױזַא טנעז ריא

 ...םִייוג יד ןופ שרעדנַא ױזַא

 ,שרעדנַא טעגרה ריא

 --ןרעוו טעגרהרעד סָאד ןוא

 ,..רערעדנַא ןַא זיא

 ,עדנַאב-רעביור ַא ןוא םיאיבנ

 ...ןרעק ןייא ןופ ןסקָאװעג

 !םִייוג יד ןופ שרעדנַא ךָאד ױזַא טנעז ריא

 ?םיעשר ,םיא טעגרהעג ריא טָאה סָאװ רַאפ

 ?ןכָאטשרעד םיא לכיה ןיא ריא טָאה סָאװ רַאפ

 ?טוג טינ ױזַא רע זיא סָאװ רַאפ ,רערעַײא איבנ רעד ,רע ןוא

 לחומ טינ סע איבנ רעד ךַײא זיא סָאװ רַאפ

 ?טוט ןכָאנ

 --טיױר-ךַאלרַאש סָאװ טולב ןַײז ,זיא קידוז סָאװ טולב ןַײז

 ?טולב ןַײז טכָאק ,ָא סָאװ רַאפ

 !ןכָאק וצ ףיוא טינ טרעה ןוא
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 !הירכז עלַא

 (ךיז טיײרשעצ) ןדַארזובנ

 !ךיא טינ !ךיא טינ
 --רעטעג עקידרעירפ ענַײמ טינ

 -- רעטעּפש ןוא ,טָאג רעַײא זיא'ס

 טכינרַאפ רימ ךרוד ,ךַײא ןבָאה סָאװ ,איבנ רעַײא

 .טכַארבעגמוא ןוא
 :טכַארטעג ןוא איבנ ןטיוט ןרַאפ ןענַאטשעג ןיב ךיא
 ?טיוט טינ וטסיב סָאװ רַאפ
 ?טיױר ענַײד ןטולב יד ױזַא סע ןכָאק סָאװ

 ?ןקַױרַאב טינ ךיז טסליוו ןוא

 ...ןגונגַאב טינ סנויצ קילגמוא ןטימ ךיז טסליוו וד

 רעגרַא ןוא רעמַאזיורג טסיב
 !טעגרהעג ךיד ןבָאה סָאװ יד ןופ

 ?אקווד ךיז ןַײז םקונ טסליוו !הירכז !הירכז ָא

 טנוה ַא'וװ ייטש ךיא
 ,עקווַאה ןוא ןקיכָאק םעד טולב לכַײט ןַײד ַײב

 -- ןטָאש ַא ייטש ךיא
 --דנּוװ עקידעבעל ַא רימ רַאפ טסגיל וד

 - רעסעמ ַא ,טצעי רימ טנַאה ןיא ףרַאש איבנ ָא ,ביג טינ

 !טכַארבעגמוא עטסביל ענַײד ךָאד בָאה ךיא

 ןטָארעגסױא ענַײד עטסנעש יד
 !ץעה טינ ,טינ ךימ ץעה ָא
 :טכַארטעג ןוא איבנ ןטיוט ןרַאפ ןענַאטשעג ןיב ךיא

 סעמעוו ?סעמעוו ָא

 ?רעסערג זיא תוירזכַא
 ?סטעּפָארּפ ןַײז יצ סקלָאֿפ םעד
 :טכַארטרעד ךיז ןוא טכַארטעג בָאה ךיא
 !טכערעג טינ זיא קלָאפ סָאד

 !טכעלש זיא

 ...תמא זיא סעּכ ןַײז ןוא איבנ רעד זיא תמא

 !תמא !תמא עלַא

 .(ןהילוק וצ) -- ביוה ַא ךיוה ןבעגעג דרעווש ןַײמ בָאה'כ ןוא ןדַארזובנ
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 עָארג ןוא עקשטעטלַא ָא ,ךיד ןעמ טפור יו

 ?ביוט

 .הילוק הילוק

 ?גָאז ,ןויצ ןופ טסיב וד ןדַארזובנ

 ,גָאט םענעי ןיא ןעוועג סע וטסיב ּוװ

 ןטכעש עניילק רעדניק ןסייהעג בָאה'כ ןעוו

 ,טולב סהירכז רעביא

 ?ןליטש וצ טולב סהירכז

 !ןליוו ןַײז ,ןעוועג ס'זיא ןליוו ןַײז

 !רעטכערעג טָאג עלַא

 !טוג ןעקנעדעג גָאט םעד טספרַאד וד ...ןויצ ןופ טסיב וד ןדַארזובנ

 ?ךימ ןטלַאהעגּפָא טינ וטסָאה סָאװ רַאפ

 ...ךיז ןטלַאהַאב בָאה ךיא הילוק

 !טקילגעג טָאה ךיד ...ךיז ןטלַאהַאב , ןדַארזובנ

 ,טקישעג ענעטלַאהַאב ךָאנ ךָאד בָאה ךיא

 ןליוה ןופ ןוא סרעלעק ןופ ענעטלַאהַאב

 -- ןליוק ןסייהעג

 ,טליטשעג ,טולב ןיַיז טולב רעַײא טימ בָאה ךיא

 ,טליקעג

 -- ךַײלג טינ ,דלַאב עקַאט טינ

 !טליטשעג בָאה'כ רָאנ

 ...ןַאטשרַאפ ױזַא בָאה ךיא

 ,טליפרעד טשרע םוצ ןרעַײא איבנ םעד בָאה ךיא

 --ןַאד ןוא

 !ךַײא ןַאד

 ,ךיא !הילוק

 (סקניל ןוא םטכער םילוג ףיוא טזַײװ) !ךיד טעליוקעג בָאה ךיא

 !ךיד יא !ךיד יא

 ,טּפעלשרַאפ ךייא שדקמהיתיב ןיא בָאה ךיא

 -ךיַײא עלַא ,סהירכז ךיַײא

 !טּפעקעג ךַײא ןוא

 (קערש ןיא ּפָא טערט) ?טבעל ריא !טבעל רעבָא ריא

 ךַײװ ךיא ,ךַײװ ךיא ןוא ןקָארשרעד ךיז רעדיוו בָאה'כ
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 ,רעטרַאטשרַאפ ַא

 ,ךיַײא ןופ רעטלמוטעצ ַא

 -- רעטפעלּפעג ַא ןוא

 ,רעטרַאה ךַײא וצ ןָאט גנורּפש ַא ידּכ -ךיַײװ ךיא

 (דרעווש ןַײז טכערב רע) !ןטפעהַאב ךַײא טימ ךיז ןוא

 !דָאש ןייק טינ רימ זיא סע

 ,טָאג רַאפ טינ - רעטעג יד רַאפ זיא דרעווש ַא

 (קעװַא רעקיטש ענעכָארבעצ יד טפרַאו) !ךייא רַאפ טינ ןוא

 (דמַאז ןיא דרעווש ענעכָארבעצ יד טלַאהַאב םילוג יד ןופ) רענייא

 ,דרעווש ןַײמ טלַאהַאב ,טלַאהַאב ןדַארזובנ

 ,ןזַײא ןטלַאק םעד

 ...רעטלַאק רעד ,דרע רעד ןיא

 - ןרעטשעצ ןופ לָאבמיס רעד דרעווש ןַײמ

 ,רעדורב ,םיא טלַאהַאב

 ...ןטלַאהַאב ךיוא ךיז ייג ךיא

 ןרעװ ַײנ טיובעגפיוא טרָאד טײהרעקידנטלַאהַאב לעװ ךיא

 ,הדוהי רעבורח רעד ןיא
 ...רָאלק ןעלמיה עריא רעטנוא

 דיי ַא ריא יװ ןַײז לעוו'כ

 -- ןזַײװַאב טינ ס'כיא לעװ ןוא

 :דניק ןַײמ סע ןזַײװַאב טעוו

 --רוד רעקידנעמוק ןַײמ
 ...דניז יד ךיז ןופ ּפָא טלקָאש רע

 ,..ױזַא...ױזַא הילוק

 --יױג רעטכעלש ַא ןעוועג ןיב ךיא ןדַארזובנ

 !רעטכעלש ַא דִיי ַא ןַײז ך'לעוו

 ...רעטכע סָאװ --רוד ַא סָאװ רָאנ

 !רעטכערעג ץלַא

 --טיהעגּפָא רעמ ,ָאי ,רעטיהעגּפָא

 ,..ױזַא...ױזַא הילוק

 (ןהיעמש וצ) ?טימ טצעי רימ טימ טייג רעוו ןדארזובנ

 !ייווַצ בָאה ךיא ?לבב ןיא ןוז ַא טסָאה וד

 !ןעמָאז ןיײמ טינ ,ןיינ
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 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 --ייז ןריובעג טָאה סָאװ יורפ יד
 ...ןעמָאנ ריא ןיוש ןסעגרַאפ בָאה ךיא

 - ךָאנ רערעמ ןוא ...ָאי ,ןסעגרַאפ

 !ץלַא ןסעגרַאפ בָאה ךיא

 ,זדלַאה ןופ טסַאל ַא יו טלסײרטעגּפָא

 / --ךָאי ַא רעווש ןפרָאװעגּפָארַא
 !יירפ ןיב'כ , טַײרּפַאב ךיז בָאה'כ

 ...יינ'ס ףיוא ןָא ןבעל ַא בייה ךיא

 . ליװ רעװ ?רעוו

 יג ןטימ ןעמַאזוצ

 ?ליטש רעד ןיא ןכַאמ טצעי םייהַא געוו םעד

 !ךיג רעכיג ןוא

 (וצ םיא וצ טמוק) !ךיא !ךיא

 ?יורפ ַא ...?וד ,וד

 ,דנַאנַאב ריד טימ ,ךיוא ליוו'כ

 !דנַאל-ןויצ ןיא ריד טימ

 !דנַאל ןיא ...דנַאל-ןויצ ןיא

 ,טלעצעג ןיא ןוא

 --םייה ַא רערעדנוזַאב ַא ןיא

 ,םייהעג ריד טימ !ריד טימ

 !טלעטשרַאפ ריד טימ

 ןטיה ךיז רימ ןלעו ןעמַאזוצ

 ...ןגעוו יד ףיוא

 ןגערפ ןפרַאד טינ ךָאד םענייק ןלעוו רימ

 ?ּווו

 --וד יא ,ךיא יא

 ,עטינעג ךָאד רעייג עדייב ןענעז רימ

 ...ןעניפעג ןיוש לארׂשי-ץרא ןלעוװ ןוא

 !ןעמַאמ רעזדנוא וצ געוו םעד

 -- ןגיוא ןיא ךַײלג רַאפעג ַא ןקוק ןלעוװ רימ

 !ןענירעצ טעװ יז ,טנירעצ יז ןוא

 !ןגיולפעגקעװַא זיא יז

 ,ןעמַאזוצ ךיז ןעיירפ ןלעװ רימ
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 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ
 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הילוק

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 ...ןטימעגסיוא -- עסיורג ןרַאפעג טימ

 ,ּפעק עצלָאטש טימ ,ענעביוהעגפיוא טימ ןייג ןלעוו רימ

 --ּפעלש ַא ךיד לברַא ןרַאפ ךיא ביג גנילצולּפ ןוא

 ,ןגיובעג ן'ַײרד ןיא ןיוש ןעייג רימ ןוא
 ...עטלַא יװ ,עקניטלַא יוִו

 ,ןטלַאהַאב ךיז ןלעו רימ

 ,ןטלַאּפשנזדלעפ ןיא ליטש ןוא סייה ןעמי'טָא ןלעוו רימ

 -- רעכעל יד ןופ ןזַײװַאב עכעליירפ ךיז רימ ןלעוו גנילצולּפ ןוא

 ...רעכעה ןגַײטש ןוא ךיוה ןעגניז ןוא

 !טימ ךימ םענ
 (ךיז ַײב ןלַאפעג)

 ...ןעוועג ױג ַא ןיב ךיא

 !דיי ַא טצעי טסיב

 ...ןַײז סע ליוו ךיא

 !ןַײא ס'כיז טיג ריד -- רָאנ וטסליוו ןוא
 --טכעלש ןזעוועג ןיב ךיא

 --טוג ןרעוו טסעוו
 !טכע טסיב

 (םיא טעזרעד) וטסיב ּוװו !הילוק

 (ןהדלוח ףיוא טזַײװ) --ֹוד גָאז ,רעקשטעטלַא גָאז

 ...טולב ןַײד ,ןייב ןַײד

 --טוט רעטכָאט ןַײמ
 ...וצ לקָאש ךיא -- ךיא ןוא

 --קנעב ךיא ,םײהַא ליוו ךיא

 ...טסקנעב וד
 --ריד טימ ,םייהַא ריד טימ

 !רימ טימ

 ,גנערטש ןיב ךיא ,סייוו
 טרַאה זיא ץרַאה ןַײמ ןוא
 ...טרַאּפשרַאפ יו ןוא

 !גנע טינ זיא סע
 !גרַאק טינ
 ;סייוו ,סייוו
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 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 --זייב לָאמ טּפָא ןיב'כ

 קרַאטש טסיב

 !לעז ןַײד טרַאצ ןוא

 לעפ ןַײמ

 ,טרַאה רעבָא זיא

 -- טיוה-וׂשע ןַײמ

 ,..טיור-טיור

 ,סַײװ טסיב

 --סַײװ-בקעי טסיב

 !טסַײג רעקרַאטש ןַײד

 -- ביל םיא בָאה ךיא

 !ביל טסָאה

 !ביג ,רימ טנַאה יד ביג

 --בַײװ ןיַײמ ַײז ןוא םוק ןוא

 ,בַײל ןיַײד יא ,המשנ ןַײד יא -- ןייש טסיב

 -- ןיײד עטסעב סָאד

 !ןַײז ךיז טסּוװַאב ןַײד זיא

 :עדנילב ַא יװ רימ ךָאנ טינ טסייג וד

 !ןיב ךיא רע טסייוו

 -- ביל ךיד בָאה ךיא

 !לעז עטרַאצ ,עטרַאה ןַײד

 !ביג ,רימ טנַאה ןַײד ביג ,ָא

 -- ,רעדניק ןבָאה רימ טסעו וד

 -- ןיז ןריובעג רימ טסעוו

 !לעװ ךיא

 (לפייווצ ַא ןיא ןַײרַא רעדיוו טלַאפ)

 !טסעװ וד !טסעװ וד

 ,יורפ ,ָא

 ?סע וטסנעק יו

 יונעג קידנסיוו

 ...טקידלושרַאפ ךיַײא רַאפ ךיז יד ׂשֹּכ רעד טָאה'ס יו
 !דלוש יד טפיוקעגסיוא טסָאה

 !לעװ ךיא !לעוװ ךיא
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 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 -עגנָא ַײנ ַא

 רענעמוק

 עלַא

 היעמש
 ןדַארזובנ

 --יורפ א

 --יורג ךָאנ זיא רענַײמ למיה רעד

 לעה ןרעוו טשרע ףרַאד רע

 ...טנרעטשעגסיוא ןוא
 !ןרעװ טעװ רע
 !קידלוש !קידלוש ךָאנ ךיז ךיא ליפ עלַײװרעד

 ?גָאז ,גָאז ,ךיד ןעמ טפור יו

 ,הדלוח

 ,םוק ,הדלוח ,םוק

 ...רעטכָאט ַא ַײז ,רימ ַײז ןוא רימ בַײװ ַא ַײז

 ןרעטש-ןגרָאמ ָא , - גנוי טסיב
 !ןטכָאלעגפיוא למיה ןיא

 !גָאטרַאפ רענעגנַאגעגפיוא ַײנ

 (םילוג יד וצ וצ ךיז טקוק רע) !םוק

 ?םורַא ךיז וטסקוק סָאװ , - ךיז םורַא טסקוק וד

 --היעמש זיא טָא ןוא הילטבַא זיא טָא

 (ייז ףיוא טזַײװ) !היעמש

 !ןריובעג רימ וטסלָאז עכלעזַא

 --עיַײרּפ ,עקידנעגניז

 !ןריולרַאפ טינ ןעייג עכלעזַא

 !ןוילטבַא ווא היעמש

 (סיוא טלפייווצרַאפ טיַײרש ,סקניל ןוֿפ ןָא קילַײא טמוק)

 !הילדג

 הילדג זיא ןלַאפעג

 !טנַאה רעשירעכערברַאפ ַא ןופ

 (טרירעג ףיט ,ןקָארשרעד)

 !הילדג

 ...דנַאש ָא

 ןַאמ רעכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעד , -- הילדג

 !ַא טצעי ,טרָאד

 ,רעטמירעג ןוא רעטבילעג ןעמעלַא ןופ רעד -- הילדג

 ןרןעטצעשעג רעד
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 הילוק

 היעמש

 רענעמוקעג

 עלַא

 רענעמוקעג רעד

 עלַא

 היעמש

 ,םיא טמיטשַאב ךיא בָאה סָאד
 ,דלעה םעד ,ןקיזָאד םעד
 --לעטש רעכיוה רעד ףיוא

 עטצעל יד ןוא עטשרע ןַײמ

 ...הדוהי ןיא טַאט עטוג

 ...דָאש ַא
 !טָאג ,ָא

 (םענעמוקעג םעד וצ) ...רעדורב !הילדג

 ?ןָאטעג סטכעלש סָאד טָאה רעוו

 ?ןענַאװ ןופ ןוא רע זיא רעוו

 .הינּתנ-ןב לאעמשי

 !ןטלָאשרַאפ ַײז

 :סיורג רענַײז סוחִיי רעד ,רעקיצנייא רעד !לאעמשי

 ...זיוה ןכעלגינעק ןופ זיא רע

 ןעמַאזוצ רע !רע

 ;ןומעדינב ג(ינע}ק םעד ןסילַעַב טימ

 {,םןיא טלָאצַאב טָאה סילעב
 --ןָאטענּפָא סע טָאה לאעמשי ןוא

 ...ןגָאלשעגטױט םיא טָאה רע

 !ןטלָאשרַאפ ַײז

 !גָאט םעד טקנעדעג

 ,םיא גָאט םעד ,ןקיזָאד םעד טקנעדעג
 --עלַא םיא טקנעדעג

 ...ןלַאפעג זדנוא הּפצמ ןיא זיא דיי רעסיורג ַא
 -- ןעמוקעגמוא זיא ַײרט ךעטסַאּפ ַא
 סהדוהי גרעב יד ףיוא ןוא

 טעמורַא ענעפרָאװעצ ַא טעקנָאלב
 ,ףָאש עדַאטס יד ,עטנלע יד

 ...רעדור ַא ןָא ןוא םי ןטימ ןיא עלעפיש ַא
 גָאט םעד טקנעדעג ריא יװ ױזַא
 ,גָאלק ןופ ןוא רעמָאי ןופ

 ,בָאב-העשּת ןופ גָאט םעד
 - ךיור טימ קעװַא עטסקיליײה סָאד זיא'ס ןעוו
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 עלַא

 הדלוח

 ןדַארזובנ

 ...ךיוא ןהילדג ןופ גָאט םעד טקנעדעג ױזַא

 ,טשיוורַאפ טינ

 טשימעגסיוא טינ

 גָאלּפ עשירפ רעזדנוא ןרעוו לָאז
 ...ןטכענ ןופ יד טימ

 --ןטכעלש םעד טליש טינ ,ָא ,טינ טליש ןוא

 ,ןטוג םעד טקנ|ע!דעג

 ...ןטולב טצעי זדנוא רַאפ ןָאטעג ,זדנוא רַאפ טבעלעג טָאה סָאװ

 -- ןטסַאהרַאפ םעד טצעי טליש טינ ָא !טינ טליש

 ...טכַארבעגמוא ןטסעב םעד ,ןרעזדנוא ןטסנעש םעד טָאה סָאװ

 -- ןברק ןסיורג רעזדנוא ןענייװַאב םוטש ןלעװ רימ

 ...ןטסַאפ ןלעוו רימ
 !ןברָאטשעג זדנוא רַאפ זיא רע

 ,טכַאנ יו ןַײז רעטצניפ לָאז גָאט רעד

 ,קערש ַא זדנוא לָאז ןעמענמורַא

 .קעז --ןָאטנָא רעזדנוא ןוא

 --טכַאלעג טינ ןוא םעד ןיא גָאט ןיא לָאז ןרעוו ןעגנוזעג טינ

 !הילטבַא ףרַאה {ןַײד) ,ףרַאה ןַײד

 ןטקעטשרַאפ} ערעַײא ןפרַאה יד {וד ,אנבש} ךיוא

 .הילדג-םוצ ַא ,ןַײז גָאטטסַאפ ַא לָאז סע

 (רענייטש יד ףיוא ּפעק ןענעזָאלןעגּפָארַא טימ ךיז ןצעז)

 (ןענַאדַארזובנ וצ ,וצ רעצ ןפיט ןיא טלַאפ)

 ...םוא לַאֿפ ךיא ,ךימ טלַאה ָא
 (ּפָאק םעד טכַײל ריא קידנטעלג ,ןגיײוװשליטש ןצרוק ַא ךָאנ)

 (םילוג יד וצ) ...!םוק !םוק

 ךַײלג העבש ןסעזעג טלָאװ ךיא

 ...ךיײא טימ

 ,ןעניז ןיא קרַאטש ךימ טָאה ,רעבָא ,רצאנדכובנ

 -- החונמ ןייק ןופ טינ טסייוו רצאנדכובנ

 ,ןכוז ךימ ןעק רע

 ...ןעניפעג ךָאנ ךימ ןעק ןוא

 (סקניל ּפָא סַאזגנַאל ריא טימ טייג) !םוק

 ,םַאזגנַאל טלַאפ גנַאהרָאפ
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 "לבב תורהנ לע" ןופ טקַא ןטירד םוצ ןעגנוזַײװנָא-ענעצס עשיפַארג טימ די-בתּכ ןופ לטַײז ַא



 טקַא רעטירד

 טקַא ןטירד ןיא רעמענ-לײטנָא יד
 ךִיי רעטשרע
 ךִיי רעטייווצ
 .לבב ןופ ןרעיוט יד ַײב םילוג יד ןופ ךִיי רעטירד
 דיי רעטרעפ

 ךיי רעטפניפ

 ךִיי רעטסקעז
 "ףוק" רעיוט םַײב רעטכעװטּפױה רעד רצארש
 הילוק

 ליגיבַא

 ימלחנה היעמש

 איבנה לאקזחי

 טילּפ רעד

 הילטבַא
 אנבש
 (גלָאֿפעג ןוא רעטבילעג ןַײז טימ) הילוק ןב בָאחַא
 לבב ןופ ןדִיי םילוג

 רעש

 לבב ןופ ק ןרעיוט יד

 סערעירַאב
 סערעירַאב

 רעיושוצ ןופ סקניל סטכער
 םוצ זיב ןרעיוט-לבב יד ןופ סקניל .טנורגרעטניה ןוֿפ טימ םענופ לייט ןסיורג ַא ןעמענרַאפ לבב ןופ ןרעיוט עטכַאמרַאפ יד
 עטלַא ,רענעמ ,ןעיורֿפ :תוחּפשמ עשידִיי טימ טרעגַאלַאב רעטַאעטיֿפמַא ןַא יו ןרעירַאב ריפ ענעצסנַאװַא רעד ןופ לקניוו
 .סעיצַארָאקעד ףיוא סָאװ ןּפיט-ןדִיי עטלָאמעג יד טימ סיוא ךיז ןשימ תושפנ עקידעבעל יד .ךעלקעּפ טימ רעדניק ,טַײל
 ,קידייל גנַאהרָאּפ ןופ ןביוהפיוא םַײב זיא ענעצסנַאװַא עצנַאג יד

 .רעיושוצ ןופ סקניל ןוא סטכער
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 דיי רעטשרע

 דיי רעטייווצ

 דיי רעטירד

 דיי רעטרעפ

 דיי רעטפניפ

 (סקניל ערעירַאב רעטסכעה ןופ)

 !ןרעױט יד ףיוא טנפע

 ?גנַאל יו

 ןרעיודעג ךָאנ ס'טעוו גנַאל יו

 ?גנַאג-תולג רעד

 !רבא ןייק טימ ןריר טינ ןיוש ןענעק רימ

 (ערעירַאב רערעלעמש רעד ןופ ,סטכער ןופ)

 !טָאג ָא ?ןעוו ,זדנוא גָאז

 !ןעװ גָאז

 ?רבק רעד זדנוא רַאפ ךיז טנפע ןעוו

 ?טָאטש יד ,עכעלדניַײפ יד ןיוש טנפעעג טרעוו ןעוו

 ?טנעוו יד ענרענייטש יד ךיז ןטלַאּפש ןעוו

 (סקניל ןופ)

 ,ןרעױט יד ףיוא טכערב

 !ןרעױמ-לבב עקיד יד

 !רעקרעק םעד ףיוא טכערב ,ףיוא טכערב

 ,ןַײרַא טרָאד ןליוו רימ

 --ןַײז טרָאד

 ...רעגרע ךָאד זיא רבדמ רעד

 --רעוו טיה רעמָאט ,רעװ טרָאד טייטש רעמָאט

 !םיא טגָאלשרעד

 רבדמ םעד ןיוש ןענעק רימ

 !ןגָארטרעד טינ

 (סטכער ןופ)

 -- ףוס ַא ןיוש ןעמענ לָאז

 !ףיוא טכערב

 !ףיוא רעיוט םעד טכערב

 (סקניל)

 ...דימ ןענעז רימ

 דיי ַא ןייג םירצמ ןופ טעוו רָאי קיצרעפ

 !ןענּכ ןייק

 !ןַאמ ןייא יו לארׂשי-ינב עלַא

 .זייז-יירפ םוצ קעװַא טַײװ ןוא טפַאשטכענק ןופ סיורא
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 דיי רעטסקצז ַא

 רצארש

 דיי רעטשרע

 דיי רעטייווצ

 רצארש

 דיי רעטירד

 רצארש

 !ןזַײװַאב קלָאפ ַא ןעק סָאד
 ?וטסיב רעװ ,זדנוא לֿבב וטסיב סָאװ

 ,גָאז

 עטסיוו רעד ןיא ,ךיז ריד בילוצ ,ןּפעלש ןלָאז רימ

 !גָאט ןקירעביא ןַא

 (סטכער)

 --דימ ןענעז רימ

 ,רעיוט םעד ,םענרעזַײא םעד ,ףיוא לבב ,ןפע

 --עגנע ןיא ,ןַײרַא זדנוא ןסַאג יד ןיא זָאל

 :רעיורט רעזדנוא יוװ ַאזַא ךָאנ רעיורט ַא ָאטינ ,זדנוא ייוו

 ...שינעקנעפעג ַא ןיא ךיז ןטעב רימ

 ןופ ןטימ ןיא ןייטש טבַײלב ,סטכער ןופ ,געוו ןטיירב ןופ טמוק רע .לבב ןופ ןרעיוט יד ַײב רעטכעװטּפױה רעד)

 סקניל ,סערעירַאב יד וצ סױרַא טקוק ,ּפָאק םעד ךיוה טבייה ,רעיושוצ םוצ עצײלּפ טימ ,ענעצס רעקידייל רעד

 | (סטכער ןוא

 !טנָאק ריא ,ָא ,ןדִיי ןעַײרש טנָאק ריא

 ...טַײרש ריא

 !טפור טינ ןוא טינ טַײרש

 ,טַײװ ןעִילפרַאפ ערעַײא תולוק יד

 ...טנָאנ ןופ טרעהרעד טינ ןרעוו ןוא

 / -טפור ריא ,טפור ריא

 !טפול רעד ןיא ןעמיוושעצ ערעַײא רעטרעוו יד ןוא

 ,רעיומ רעטלַאק ַא ןיא ךיז ּפָא ןּפַאלק

 --רעיוא ןטּפָאטשרַאפ ַא וצ ,וצ ןלַאפ

 !רעױט םעד ףיוא ןפע

 !ןטרַאּפשרַאפ םעד ,םיא ףיוא ןפע

 -- ןטרַאװ ךָאנ טזומ ריא

 / !עשר

 ...םישדח ןופ ןבירטעג ןיוש ןרעוו רימ

 -ךָאװ ַא דלַאב רעיוט-תולג םַײב ָאד ןטרַאװ רימ

 --ךָאװ ןייק טינ זיא ךָאװ ַא דלַאב

 | ,טרַאװ ,טרַאװ
 --ךָאנ ןעמוק ןפרַאד סע

 ...ןפוק ךָאנ
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 דיי רעטרעפ
 רצארש

 ךִיי רעטפניפ

 רצארש

 דיי רעטסקעז

 רצארש

 ךיי רעטשרע

 רצארש

 ךִיי רעטייווצ

 רצארש

 דיי ַא רַאפ זיא ףוק רעיוט רעד

 --ןָא ףוק ַא טימ ךיז טבייה ןעמָאנ ןַײז סָאװ

 ,ןפור רייַיא טסיזמוא ,ןעַײרש ר'ַײא טסיזמוא

 !ךָאװ ןיא רָאנ לָאמ ןייא ןרעיוט יד ףיוא ןפע ךיא
 !ךָאװ ַא ןיוש זיא'ס

 ...טינ ךָאנ

 ,לעה ךָאנ זיא סע

 ,טלקנופ יז ןוא ךָאנ ןוז יד טרירעמיש סע
 --לקנוט ןרעוו טעוו'ס ןעוו לבב ןיא ןַײרַא טעוװ ריא
 !לעפַאב רעד זיא ױזַא

 "?סָאװרַאפ" ַא ןָא טכעלש טנעז'ר

 !טרַאה הביס םוש ןָא ןוא

 טזָאל ריא

 ,ןַײרַא זדנוא ןשינרעטצניפ ןיא

 ,לעצ ַא רערעטצניפ ַא ןיא ןצנַאג ַא קלָאפ ַא
 -.טרַאװ ריא ,טרַאװ ריא ןוא
 ...ןיײש יד טעװ ןרעוו ןשָאלעגסיױוא זיב
 ...טלעוו יד טרעוו רעטצניפ זיב

 !לעּפַאב רעד זיא ױזַא

 ?ןייג וצ יו טינ ךָאד ןעעז רימ

 !ןיימ רעד זיא סָאד

 !סיפ יד ןופ ןלַאפ רימ

 זיא סָאד ,זיא סָאד

 !ןיימ רעד

 ,טנעה יד טימ עדנילב ןּפַאט רימ
 ,ןייב ןוא ןייטש ףיוא ןרעטעלק רימ

 ...טנעוו עטַאלג ףיוא -

 --ןעמַאזוצ ןייג ןלעװ רימ

 ...ןײלַא ןייג ןוא
 ,ןעמַאמ ןַײז טרילרַאפ דניק ַא
 --דניק ןיילק ריא ןריולרַאפ טייג ןעמַאמ ַא
 ...ןייוועג ַא טימ םוא סע טכוז ,סע טכוז יז
 !ןיימ רעד זיא סָאד
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 ,גנע ךעלסעג ןיא ךיז ןרילרַאפ טלָאז ריא

 | ,לָאמש ןסַאגרעטניה ןיא

 !לָאט ןיא טלַאפ ןוא גרַאב ַא ףיוא ךיז טכיר ריא

 דנילב ןוא ,שיורעג םעד ןופ ביוט ןוא

 --למיוועג םעד ןופ

 דרע יד טעז ריא טינ

 ,גנערדעג םעד ןיא

 ,למיה םעד טעז ריא טינ ןוא

 גנעל יד ּוװ ,זיא טיירב יד ּוװ טינ טסייוװ ריא

 ,סַאג ןופ

 ...ןַײא ּוװ ,סיוא ווו

 סַאּפש ַא זדנוא רַאפ

 !ןײּפ ַא ךיַײא רַאפ

 ,טַײװ ריד ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה רעטנָאנ ַא

 ,טַײז רעד ַײב ריד טייג רעטַײװ ַא ןוא

 --ליטש וצ טַײװ זיא סָאװ ןטנָאנ ַא טספור וד

 ...טסליוו וד סָאװ טינ טסייוו רע ןוא טינ טרעה רע

 טנַאקַאב טינ ,םענייא ןטַײװ ַא וצ ןוא

 טנַאה רעד ַײב ריד טייג סָאװ

 --לוק ַא ףיוא וטסַײרש -
 --לָאצ ןיא סיורג ןוא

 !ןַײז םַאזנייא ריא טלָאז םענייא ןיא ענעבירטעגפיונוצ

 --סיורג ,ָא ,לָאצ ןיא סיורג ןוא

 ,ןרעדנַא ןיא סנייא ךיז ןָא טסיוטש

 ,ןרעדנַאװ ןטסיװ ןוא ןקיטיינ-טינ םעד ןיא

 ךיז רעדנַאנופ טליש ,ךיז טליש ןוא

 ...סיוטש ןדעי ךָאנ
 !ןייג טינ טנעק ריא ,ָאי ,ָאי

 ןייטש ןביַײלב טינ ,ןייג טינ

 -- סַאג ןיא

 ,לופ ןכַאמ ךעלסעג יד טעװ ריא

 ,סעּכ ןיא לָאז ןרעוו ןטייווצ םעד ףיוא רענייא ןוא

 ןלעװ טינ ןעז ןוא ,ןעז טינ
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 ,טנלע סנטייווצ םעד

 ,ןַײּפ סנטייווצ םעד

 ...ןרעה טינ ,ןעז טינ
 ןַײז ןטייווצ םעד לָאז רענייא

 !גנורעטש ַא
 לופ ןכַאמ ךעלסעג יד ט{לָאז רןיא

 ןרעו ןוא
 !לוד שזַא טײקמַאזנייא רעד ןיא ןוא ןַײזנעמַאזוצ םעד ןיא

 ןעיָאו ריא טלָאז עקירעגנוה ןוא

 --םִייוג עטַאז ןשיווצ

 -טניוו ַא רענעזָאלבעגפיוא ןוא ליוה-עטליוהעגסיוא

 ?דניז עכלעוו רַאפ ךיי רעטירד

 {,רןעַײרט ַא םייה ַא ןופ ןרעוו ןבירטרַאפ גונעג טינ

 ,רעַײפ ןטימ טציא קעװַא זיא סָאװ

 --רעקרעק ַא ןיא ןרעוו ןבירטעגנַײרַא ןוא

 ?טולב רעזדנוא ןטסיזמוא ךָאנ ריא טּפַאצ

 !טוג טינ זיא לבב ןיא רצארש

 --טוג טינ ךיז סלבב רעקלעפ יד טבעל סע

 ...רעגרע זיא ךַײא זַא ,ייז ןזַײװ ןעמ ליוו

 !טמעשרַאפמוא דיי רעטרעפ

 ,דמערפ רעד ןיא ןרעוו ןבירטרַאּפ גונעג טינ

 ,ןעלדנַאװרַאפ טכענק ןיא קלָאפ ןעַײרפ ַא גונעג טינ

 ?ןעלדנַאה קילגמוא רעזדנוא טימ ךָאנ ריא טליוו

 - טמָשרַאפ טַײװ טָאה ערענעלק רעקלעפ טימ סיימ-לדנַאה רעַײא

 !רעוװש ,ָא ,זדנוא רערעוװש טפערט ערעַײא תועשיר סָאד

 - ןדנעש ןוא זדנוא ןבױרַאב סָאד ךיַײא גונעג טינ

 רעמ ערעכעלקילגמוא טימ עכעלקילגמוא טליוו'ר

 -- ןדנעלברַאפ

 !טמעשרַאפמוא ָא

 !טכערעג !טכערעג טנעז ריא רצארש

 - טכערעג זדנוא טסיג דִיי רעטפניפ

 ,סטכעלש סָאד טסוט ןוא ,טסוט ןוא
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 רצארש
 דיי רעטסקעז

 רצארש

 הילוק

 ליגבַא

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 - לֹּת ַא זדנוא ןופ ט(סןכַאמ וד

 'ו !לעּפַאב רעד זיא ױזַא
 - טכערעג זדנוא טסיג

 ,טסטכעש ןוא ,טסטכעש ןוא

 - לעפ רעזדנוא טסדניש ,טסדניש ןוא

 !לעפַאב רעד זיא ױזַא

 יד טימ הילטבַא ןוא אנבש יז ךָאנ ,ןליגיבַא ןוא היעמש ןופ טריפעג)

 (טנורגרעדָאפ ןיא גנַאגניײא ןלָאמש םעד ךרוד סקניל ןופ ןעמוק יז ,ןפרַאה

 !ןייטש טצעי טבַײלב ,עלַא טביַילב

 ,רעביא ָאד ךימ טזָאל

 - ריא ,עלַא ריא

 ...ןייג רעטַײװ טנעק

 ,עביל ,טינ טפרַאד ריא

 רימ בילוצ

 ...רעמ ךיז ןלעטשּפָא ָאד

 יָא ,ךָא
 - ךָאד ןוא ךיד ןריפ רימ

 גנַאג רעד זיא סע

 ...רעווש ריד

 --רעווש ,ָאי

 ...גנַאב יא ,רעווש יא

 !ןריפ וצ יו רערעווש זיא ןרעוו טריפעג

 ...ןריפרַאפ רימ ,טינ ךיד ןריפ רימ

 - טריפרַאפ רעד - לבב ןייק טריפ סע רעו

 !ןלַאפרַאפ

 ...עלַא עטריפרַאפ ןוא רעריפ רימ

 (רעיוט םעד ןָא גנַאל טקוק)

 !ןַײז רעיוט ןַײמ לָאז סָאד --!"ףוק לבב"

 !ריט ןַײמ

 ...רעהַא ,ָאד ,ָאד

 !הילוק -- ףוק
 - ןַײרַא ףרַאד'כ ןכלעוו ןיא ,ָאד רעיוט רעד

 ...רעמ ןיוש סױרַא טינ ןוא
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 עַײרפ יד רעמ ןעזנָא טינ לעװ ךיא

 ,טלעוו

 ...דנַאל סהדוהי

 ,היעמש

 ?טנַאװ רעדנילב ַא רַאפ זדנוא טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה סָאװ רַאפ

 ?טכַאמרַאפ ןרעיוט יד ןעמ טָאה סָאװ רַאפ

 (טניוטש ןוא רעיוט םעד ןָא טקוק) היעמש

 ...עַײנ ןענעז עלַא יד ,ןרעוט יד

 ,טכַאמעג טשרע

 ...טלעטשעגפיוא טשרע
 !ַאד טנייה טשרע טקַאהעגסוא

 --ָאד"ןַײז ןַײמ תעב ןזעוועג טינ ןענעז יז

 ?רעהַא ייז ןעמוק יו

 (סטכער ףיוא טזַײװ) !ר עד -- ךָאד זיא לבב ןייק טריפ סָאװ געוו רעד

 !ריא עלַא טמוק !טמוק

 ?ריט רעטכַאמרַאפ ַא ַײב ָאד עלַא ריא טייטש סָאװ

 -- םונהיג ַא ןיא בוא

 ,ןענערב וצ םענעּפָא ןַא ןיא רעסעב זיא

 טקיליװַאב ןעמ רעדייא ןוא ןטרַאװ רעדייא

 ...טקיליטרַאפ טרעוו ןעמ ּוװ --טרָאד ןזָאל ךיד ןַײרַא

 !געט ןיוש ָאד ןטרַאװ רימ דיי רעטשרע

 !געוו {רעד} זיא ָאד ,טמוק ,עלַא טמוק היעמש

 ,געוו רעטסגרע רעד

 --רעטסרעטיב רעד

 ,ךרוד רעטיצ ַא טייג רימ

 --טלַאק ןוא סייה רימ טרעוו סע

 (טלפייווצרַאפ) !ךָאד ןוא

 :ןזיײא ןוא ןייטש ןופ ןיב ךיא

 ...ןזַײװַאב ךיײא לבב ןיא געוו םעד ףרַאד ךיא

 ...ךָאנ רימ טייג ,טמוק

 (ןרעירַאב יד ףיוא ייז ןשיווצ גנוגעוװַאב ַא) םילוג יד

 (דרעווש רעטזױלבטנַא ןַא טימ ,סטכער ןופ טנילשרעד) רצארש

 !טלַאה !טלַאה ?ןיהַא וו
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 היעמש

 רצארש

 היעמש

 !רצארש

 !רצמ-לעב ,סלבב רעטכעוו רעטלַא

 :סיוא גָאז

 !גָאז ?לבב ןייק געוו רעד טינ ס'זיא

 ,ןרָאי טימ קירוצ

 ,גָאט ןרעטצניפ ַא ןיא

 --העש רעכעלקילגמוא ןַא ןיא ןוא

 ָאד ךיא ךיב

 ןרָאװעג טּפעלשעגנַײרַא
 סיוש ריא ןיא

 !דלַאװג טימ !דלַאװג טימ

 ...סױרַא ָאד ןופ ךיא ,ןרָאי ַא רַאפ ,ןיב ףליה ןַײד טימ ןוא
 (םיא טנעקרעד ,ןָא קיטכעדרַאפ םיא טקוק) !טלַאה

 !ייטש !ייטש

 !היעמש ,סע טסיב וד !וד ...גיַײװש

 !ייג

 !עיירּפ --רַאפ זיא רעטלַא רעד ,געוו רעד

 ,רעיירפ ַא טסיב וד

 !ןעוועג ןיוש לבב ןיא טסיב וד

 ,עיײנ עטלעטשעגפיוא ןרעיוט ןענעז סָאד

 ,טכענק רַאפ

 ...טכענ יד ןיא טנפעעגפיוא ןרעוו ייז

 טכענק רַאפ

 ...ןעז טינ ייז לבב לָאז -- לבב ןייק טגָאיעגנַײרַא
 ( -געוו םעד יירפ םיא {טכַאמו)

 --ןיילַא וד

 !ןייג טסנעק ...טסליוו וד ּוװ ייג

 ,םּתסה-ןמ רעטָאפ ןַײד ,רעקשטעטלַא רעד ךיוא יװ ,וד יא

 --הלּכ ןַײד ,ךיוא יז ,עדייב עניַײד רעדירב יד

 ...םַאזוצ ךרוד ךיַיא זָאל ךיא
 !ןיינ ,ןיינ

 ...עלַא טימ ןייג ןלעוװ רימ

 --טכער רעזדנוא טימ ךיז ןלעװ רימ
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 רצארש

 לאקזחי

 לבב ןופ ןדִיי

 ןופ טילּפ רעד

 הדוהי

 לאקזחי

 טילּפ רעד

 לאקזחי

 ןַײז-טוג סלבב טימ ןוא

 --ןצונַאב טינ

 ."טכענק" יד טימ ןעייג רימ

 ערַאש ַא ,העש-טנוװָא רעטעּפש ַא ןיא ןלעװ רימ

 ,ןדָאלעגנָא ןענַײּפ ןוא ןגָאטיײװ טימ ,רימ ןעמַאזוצ

 ...לבב ןייק ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא

 (סטכער קידנקוק ,סיוא טפור)

 !ערַאװ ַא טכַאמ

 !איבנ רעד ,רערעַײא איבנ רעד

 (ץעלקניוו ערעייז ןיא ןַײא ךיז ןּפמורש ,רעפיט קירוצ ךיז ןקור ענעצס רעד ףיוא ,סקניל)

 םיא טמוק סָאװ לבב ןופ ןדִיי הדע רעד ןופ טפולטנַא רע יו ,ןַײרַא טפיול רע יוװ טעמּכ ,קילַײא ןַײרַא טמוק)

 (ךָאנ
 (ךָאנ םיא ןעמוק)

 (סעציײלּפ יד ףיוא קַאז ַא ,ּפָאק ןפיוא שַא טימ ,הדע רענעמוקעגנָא ַײנ רעד ןוא ןלאקזחי ןשיווצ)

 !טָאג ,ָא

 !טָאטש יד !טָאטש יד

 !קערש ַא

 !טקעװַא !טקעװַא

 !ןרעװ טינ טלָאז ריא

 ,טילּפ םעד ךַײא טימ טימ טמענ

 -.טימ םיא טמענ ,טמענ

 ,ןלָאפעג ךיַײא זיא'ר

 ...טינ רימ

 ,ןעַײרש ןַײז טינ ןוא רע טינ

 :ןגָאלק ןַײז טינ

 !טָאטש יד !טָאטש יד"

 םילשורי

 "!ןגָאלשעג זיא

 !טָאג ,ָא

 ,טָאטש יד עקילייה יד

 !טרעטשעצ

 !טרעהעג !טרעהעג ס'בָאה ךיא

 !ןרעה טינ ס'ליוו ךיא
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 לבב ןופ ןדִיי

 לאקזחי

 ד"כ --ג"ל .זחי

 (ה"כ

 (ו"כ

 ?ריא טגָאלק סָאװ ...טגָאלק טינ ריא ןוא
 ,עטגָאצרַאפ ךָאנ רימ טייג ריא
 ,עטרעמוקַאב ךָאנ רימ טייג ריא

 ,עטרעמוארַאפ

 ?דָאש ַא ךַײא זיא סָאװ ,טגָאז
 !טָאטש יד -- עקילייה ָא

 "!טָאטש יד !טָאטש יד"
 --ךייא טָאטש יד דָאש ַא זיא סע
 !ןיינ טינ ךיַײא רעפטנע ךיא

 ,ךיײא טָאג טרעפטנע סע

 ,םדא-ןב :רימ וצ טגָאז טָאג
 ...ייז דָאש ַא זיא םילשורי עבורח יד

 !רעטרעװ !רעטרעוװ

 ,רעטרע ןופ ,עבורח ןופ רעניווונייא יד ,ייז ןגָאז טָא
 :ןעשרד !ןעשרד ייז ,דרע-לארׂשי ףיוא

 טנשריעג דנַאל סָאד טָאה רע ,םהרבַא ןעוועג זיא רענייא"

 !רעמ ןענעז רימ -- רימ ןוא

 "!דרע יד זיא ןבעגעג זדנוא

 רַאפרעד
 ;רַאה רעד ,ייז וצ טָאג טגָאז
 ,טולב ןטימ ףיוא םַאל יד טסע |ריוא

 טוט ריא
 ךיוא ןבייה ער'ַײא ןגיוא יד

 ךיוה ןצעג וצ
 -- ןברַאפַאב טולבנשטנעמ טימ דרע יד טוטי'ר ןוא

 ?ןברַא ,ריא ,דנַאל סָאד טליוו'ר ןוא

 ,ךיז דרעװש רעַײא ףיוא טציטש ריא

 !רעדרעמ

 ליורג עדעי ּפָא טוט ריא
 ןברַאדרַאפ סעכעלטיא ןוא
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 (ז"כ

 (ח"כ

 טילּפ רעד

 --יורפ סרבח ןַײז טקיניירמוארַאפ ךַײא ןופ רעדעי ןוא
 ?ןברַא ,ריא ,דנַאל סָאד טליוו'ר ןוא

 ,ןגָאז יז ױזַא טסלָאז וד

 :רעה רעד טָאג טגָאז ױזַא
 !טרעה !טרעה

 ,ןגָאלשרעד טינ בוא

 ןלַאפ טינ

 דרעווש רעד ןופ ןלעוו
 עלַא יד

 ?ןסעזעג שינעטסיװ ןיא טרָאד ןענעז סָאװ
 דלעפ ןפיוא היח רעד ןופ ןלעוו יז

 !ןסעגעגפיוא ןרעוו טרָאד

 טלעהַאב ַא ןעניפעג סָאװ עלַא יד

 - טסעפ ןעגנורעיומרַאפ ןיא ,ןלייה ןיא

 !טסעּפ רעד ןופ ןברַאטש ןלעװ ייז

 ,רעטשעצ ךיא ןוא דנַאל סָאד טסיורַאפ ךיא ןוא

 !טכַאמעג טסיװ יז בָאה'כ ,ָאי !טסיװ יז ךַאמ ןוא

 ,טרעטשעצ זיא'ס ןוא

 טרעהעגפיוא טָאה'ס

 ,טכַאמ עצלָאטש ריא

 -- ןיײז-יירפ ריא

 ,ןזָאלרַאפ ןוא סלארׂשי גרעב יד טסיוו

 ,ייז ייברַאפ טינ רענייק טייג'ס

 ...ןיהַא טינ רענייק טמוק'ס

 !טניוװ ַא

 .ןזָאלבעגקעװַא ץלַא טרָאד טניוו ַא טלָאװ'ס יו

 (געוו ןטיירב םוצ)

 ...רעהַא טמוק !טמוק

 !רעמ טמוק ,ךָאנ רערעמ טמוק ,ךָאנ טמוק

 - ףָאש עַײרט טמוק

 !טפָארטש ךעטסַאּפ רעד
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 !ףָארטש !ףָארטש לבב ןופ ןדִיי
 .ףָארטש ןַײד זדנוא ןרעה זָאל

 .טדער איבנ רעד !טרעה !טרעה טילּפ רעד

 !דער א לבב ןופ ןדִיי

 !טעלג רע ,ןיינ ,טינ טדער רע דיי ַא רענייא

 !דער ָא לבב ןופ ןדִיי

 קַאה ַא ןופ יו טרָאװ ןַײד דיי רעטייווצ ַא
 !קַאמשעג זיא --ןלַאפעג

 --טרַאה הללק ןַײד

 ,טרַאצ זיא
 !ךָאנ זדנוא ףָארטש ,ָא

 !ךָא וְךָא לאקזחי

 !ךָאד ךיײא ןעק ךיא
 ,טנעה יד ךיז תחנ רַאפ טבַײר ריא

 -.טנעוו עלַא ַײב רימ םורַא ךיז טרַאש ריא (ל

 ,םוטש רעזַײה יד ןופ גנעגנַײא יד ןיא ןוא

 !םוק !םוק :ןרעדנַא םעד ןייא ריא טפור

 ,סיורג רעטרעוו סטָאג טרעה ןוא

 ...סױרַא ךיז סאיבנ ןופ ליומ ןופ טסַײר סָאװ

 ריא עלַא ןעמוק ןָאט טוט ריא (א"ל

 רימ וצ
 ,עיײרט רעדניק יו

 --ןַײא ךיז טרעה ריא

 !ןיײפ !ןייפ

 !םייקמ טינ ענַײמ רעטרעוו יד טנעז ןוא

 - ןערב ַא טימ ןדייר רעַײא ןוא

 --ליומ ןיא ,גנוצ רעַײא ךָא

 !ליוװ יו ןוא ךעלביל יו

 .:יןעוועג יװ קיצַײג זיא ךַײא ןיא ץרַאה רעַײא רָאנ

 ,רָאװ איבנ ןייק טינ ,ןיינ - ךיוא ךיא ױזַא (ב"ל
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 (ג"ל

 לבב ןופ ןדִיי

 טילּפ ןטימ

 לאקזחי

 !רָאג ךייא דילעביל ַא ןיב ךיא

 ,קידנעגניז ןייש -- לוק ןַײמ ןוא
 ,קידנעגנילק ןייש

 | רעדלימ ַא

 .ןָאט ליּפש ַא ןוא ןָאט גניז ַא ךַײא רַאּפ טוג רָאג ןעק סָאװ
 וצ עניַײמ רעטרעוו יד וצ ךיז טרעה ריא
 ,ןגינעגרַאפ טימ

 --ור רעַײא ןביור ןפרַאד סָאװ רעטרעוװ ענַײמ
 ...ןגיוורַאפ ךַײא ןעוט

 וצ עניימ רעטרעוו יד ,עקימַאלּפ יד וצ ךיז טרעה ריא
 ,רעַײֿפ רעייז ַײב ךיז טמערַאװ ריא ןוא
 --וצ עניַײמ רעטרעוו יד וצ ךיז טרעה ריא
 !םייקמ טזינ) ייז טנעז ןוא
 ,ףיוא סַאזלַאב ַא יו הלזלק ןןַײמ טּפ|ַאכ| ריא
 --ףױרַא רימ וצ ךיוה ןגיוא יד טבייה ןוא
 !ךָאנ ןרעה טליוו ריא

 ךָא ,ךָא
 -- קערש ןופ גָאט רעד טמוק סע ,טמוק קילגמוא סָאד

 (ןטסוֿפ ענעבוהגֿפױא טימײזטלַאפַאב) !טקעװַא !טקעװַא

 (געוו ןטיירב ןטימ קירוצ ןדניוושרַאפ)

 - ןלַאּפ טנעה יד ,םילוג יד טעזרעד רע ,ןטסיופ עטקערטשעגסיוא יד טימ ,געוו ןטיירב ןופ םוא רעדיוו ךיז טיירד)
 יד ןזוָא טקוק ,ןייטש עזנע}צס ןטימ ןיא טביײלב ,ךיג-ךיג ייז וצ ךיז טרעטנענרעד רע ,ּפָארַא טלפייווצרַאפ םיא
 (ּפָאק ןםעדו ּפָארַא רעווש טזָאל ,טכיזעג {סָאד) ּפָא טדנעוו ...ןרצארש ןָא טקוק ,םוא ךיז טיירד ,םילוג

 ' !םדָא-ןב
 ןגעקטנַא טצעי ,ענַײמ םילוג יד ,סױרַא יג
 ,ןגעוו עלַא ףיוא

 --םדָאךןב ,גָאז ,ייז גָאז ןוא
 ;רַאה רעד טָאג טגָאז ױזַא
 ,ןדָאש רעַײא רַאפ ןַײז לָאז רימ ,ָא ,ןַײז לָאז רימ
 !רעצ רעַײא רַאפ ןַײז לָאז רימ
 !ןָא ייז קוק יג
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 ?ןָאט שרעדנַא סעּפע וטסנעק יצ

 -- ןקוק ,ןקוק רָאנ
 ,טנלע םעד ןָא קוק

 ,ץרַאמש םעד ןָא קוק

 !תומתי סָאד

 סע'מתחרַאפ ןוא

 ,גיוא ןַײד ןיא

 ,עלעז ןַײד ןיא ןוא

 ,ץרַאה ןיא ןיײא סיּפַאז

 --גייב ןקור ןַײד ,גייב ,גייב

 --ןקור םעד ףיוא ריד ץלַא סע ןָא דָאל
 ,קַאז ַא ס'גָארט ןוא

 ייֵג ,ייג

 ,ייז ןשיוועצ ַײז ןוא

 ,קערש ןוא ןָא גנולפייווצרַאפ טימ ךיז סע ןוא
 ,קעטש ,םענַײד ןופ ליומ ןופ גנוצ יד ,סױרַא קעטש
 {,ןקעל ,ייז קעל ןוא

 ,קַאב ןופ ּפָארַא רערט ַא

 --סיפ ןופ ענעלָאװשעג ןופ ןריוושעג ןוא
 ...סיז ןקעמש ריד סילָאז ןוא

 --ּפָאק ןַײד ןַײא גייב ,ןקיצערק ַא םורַא םענ
 דנּוװ עדעי םיא סיוא שוק

 ,םיא עטצעל יד ךיוא ןוא עטרעטלצזרַאןּפ יד

 ,עקיטצעי יד

 ,ּפָא םיא רַאנ ןוא

 !טנוזעג טסיב :םיא גָאז

 ןגיוטשעג טינ סָאװ לייצרעד

 ןגיולפעג טינ
 לייצרעד ,םיא

 !טלייהעגסיוא טסיב :ייז הׂשעמ ַא

 ...ּפָא רַאנ וּפָא רַאנ

 ,יזוב-ןב ,םענ

 יז ןַצ קילגמוא ןדעי םענ

210 



 הילטבַא

 אנבש

 הילוק

 היעמש

 תולוק

 הילוק

 לאקזחי

 ,סע םענ ןגיל ַא טימ

 -תמא רעטסערג רעד לָאמ ַא זיא ןגיל ַא

 ,..סע םענ

 ,סערעירַאב יד ףיוא ףױרַא גנילצולּפ ךיז טסַײר .םילוג יד וצ םינּפ ןטימ ,ןייטש רַאטש עלַײװ ַא טבַײלב רע)

 ,ןַײא טבָארג {,ןםילוג ןופ רעזדלעה םורַא טמענ ,טרָאד ךיז טפרַאװ ,ָאד טגנירּפש ,ךיג-ךיג טרעטעלק

 רעקירעדינ ַא וצ שיטסַאלע ךיז טגייב ,ןגיוא יד ןיא ןכס ַא טקוק .רעצרעה ףיוא ּפָאק םעד זַײװנטנעמָאמ

 דלַאב ךיז טלגנעלש ,דָיי ןטרעמוארַאפ ַא וצ טקערטשעגסיוא זדלַאה ןטימ ּפָאק רעד ןוא ןביוא סיפ יד ,ערעירַאב

 (ּפָארַא ךיג-ךיג ןטרעטעלק} ,שרעדנַא ץעגרע ןופ ךיז טזַײװַאב ,םילוג ענַײז ןשיווצ ףיט טזדניױוושרַאפ ,רעכעה

 (ןלאקזחי וצ ךיז קידנקוקוצ ןוא ךיז קידנרעהוצ טפילברַאפ טַײצ עצנַאג יד עלַא יו קידנעייטש)

 !ַאוו !לאקזחי

 !ַאוװ !ַאװ

 (ןרעיוא יד ןָא טלעטש) ?ַאה

 .יזוב-ןב ,רע ָאי

 !לאקזחי !לאקזחי

 ?רעיז ּוװ ?רעיז ּווװ

 ,וצ םיא וצ טפיול ,ןהילטבַא ףיוא טלַאּפ קילב ןַײז ,ןייטש טבַײלב ,ערעירַאב רעטצעל רעד ןופ ּפָארַא ךיז טלקַײק)

 רעד טימ קידנעייטש ,םיא טקוק ,ענעצס רעד ןופ רעטנעצ ןיא קעװַא םיא טסַײר ,טנַאה ןַײז רַאפ ןָא םיא טּפַאכ

 סָאד ,סיפ יד ֹוצ םיא ּפָארַא ךיז טזָאל ,לטקַא ןַײז ףיוא ּפָאק םעד םיא טגייל ,ןגיוא יד ןיא ,רעיושוצ םוצ עצײלּפ

 יד םיא טמענ ,רעדיילק יד םיא טקעמשַאב ,םערָא םהילטבַא ןיא קידנעינק ןָא ךיז טּפַאכ ,ףיט ןבָארגעגנַײא םיִנּפ

 ןרעגנעל ַא טבַײלב ןוא רעיושוצ םוצ םינּפ ןטימ גנולצולּפ טלַאפ רע .ףרַאה יד טקעמשַאב ,טנַאה ןופ ףרַאה

 (טַײװ-טַײװ עלַײװ ַא טקוק ,ּפָאק םעד ףיוא טבייה ,טרעקיוהעג לגרעב ַא יו ןגיל ױזַא טנעמָאמ

 ,עטָאלב ןיא ךיז ןפרָאװעג בָאה ךיא

 !למיה ןיא ןיב ןוא

 ,ןטָארטעגנַײרַא ריבד ןיא ,שדקמה-תיב ןופ ףיוה ןיא

 ,רעמינּפ עטנַאקַאב ...סטָאג לכיה ןיא

 ...ןעמיטש עטנַאקַאב

 !ךָאד ייז ןעקרעד ךיא ,ָא

 טקילברעד יז עלַא בָאה'כ

 ?רָאװ סע זיא יצ .דניקנשטנעמ ,גָאז

 ?רָאג םולח ַא ס'זיא יצ

 !סעגרַאפ ןוא ךיז ףיוא ךיא ּפַאכ דלַאב

 ס'עז ךיא ס'עז ךיא

 !קילג עסיורג סָאד
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 תולוק

 לאקזחי

 תולוק

 לאקזחי

 !סע טקילברעד בָאה ךיא

 שדקמה'-תיב ןיא ןיב ךיא

 -- ןויצ ןפיוא סָאװ
 ,םִייול יד ןעגניז טרָאד רעה ךיא

 --רעטכיזעג ערעייז ןיא ןַײא ךיז קוק ךיא

 --טרָאד ךיד ךיוא עז ךיא

 (סקניל ןוא סטכער ןופ)

 !הילטבַא !הילטבַא

 (דרע'רד ןופ ףיוא ךיז טבייה)

 :טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ,טסּוװעג ךָאנ ןטכענ בָאה'כ

 !ןעמוק וטסעװ טנַײה

 ,טכַארבעגמוא ןעמ טָאה ריד ןופ ערעסעב

 ךס ַא ערעסעב

 ,ןעמוקעגמוא ןענעז

 -- ןבילבעג ריד ןופ ךס ַא ערעגרע ןענעז סע

 !ןבילקעגסיוא טינ טָאה ןעמ

 -- ןטכעלש ַא יצ ןטוג ַא

 ךָאד ןענעז ייז -ערעַײא עטסגרע יד

 !טלעװ רעד ףיוא עטסעב יד

 טלעטשעגרָאּפ ךיז טכַאנ ןטימ ןיא בָאה ךיא

 -- ךיד ױזַא

 !ןטכענ

 !רעדיװ ָאד ךיד ךיא עז טצעי

 ,רעטיצ ךיא - טנַאה ןַײמ ןָא םענ

 (ןַײא םיא ןיא לופשינעמייהעג ךיז טקוק) ...רעדיוש ךיא -- ,עז ,עז

 !הילֵט ,לַאפ טָאג ןופ יוט יװ ,יוט -- לט

 !הילטבַא

 !הילטבַא !הילטבַא

 -- ןבַײלב סע טסעו ןוא יוװל ַא ןעוועג טסיב וד

 -- ןבַײרטרַאפ געמ ןעמ ,ךיד ןביײרטרַאפ געמ ןעמ

 !רעגניז ַא טסיב וד

 ,רעגניפ ןדעי ןופ ץיּפש ןיא ץרַאה ַא טסָאה וד

 -- ןעִילג סָאװ ןעצ רעצרעה
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 הילטבַא

 סענורטס יד ןָא ּפַאלק

 --ייז ןוז ןוא טולב טימ סיגַאב

 (ּפָאק ןפיוא טנעה יד טימ) ןויצ לבב ןיא טרעוו'ס ןוא

 --קדצ-ןהּכ ַא ןעוועג ןיב ךיא

 ...'שינ ס'כיא ןיב טצעי

 קידייל ןוא ,ךימ ןבירטרַאפ טָאה ןעמ

 ...שיט ןַײמ זיא

 ,קנופ ַא ןיוש ןסעגרַאפ טָאה חבזמ ןַײמ

 ,טשיװעגּפָא -- תרוטק'ס ןוא םיא ףיוא שַא יד

 ...לכיױור ןייק טינ ךיז טבייה סע

 ,גנוי יוול ַא טסיב וד --וד ןוא

 | --שירפ זיא דיל ןַײד

 !לכיה רעד טקעמשרַאפ ָאד טָאה ךיַיא עדייב טימ

 !ַא טצעי רימ גניז ָא ,רימ הילטבַא גניז

 דיל סָאד

 --עטצעל סָאד

 --דרע'רד ףיוא דיל עטצעל סמילשורי

 ...טרעהעג טינ ךָאנ ךיא בָאה

 --טינ ךָאנ גניז ,טרַאװ

 ,טרעקענּפָא ךיז בָאה ךיא :טסעז וד

 --טכַאמעגוצ ןגיוא יד בָאה ךיא

 ןקוק טינ טסגניז וד תעשב ריד ףיוא רָאט ךיא

 ,ןקוצרַאפ ךָאנ ךיד ןעק ךיא
 ...ןעק ךיא

 !ןרעצרַאפ ךָאנ ךיד ןעק ךיא

 ,ןעז טינ ךיד ןעגניז ןתעב ליוו ךיא

 --ןרעה ךיד ליוו ךיא

 !גניז

 -- טסייה וד

 ,יזוב-ןב ,טסייה וד

 !סייוו'כ ...רימ טָאג טסייה --טסייה וד זַא ןוא

 ...ןזומ לעװ ךיא ןוא

 ...גנירג טינ זיא סע שטָאכ
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 לאקזחי

 רצארש

 הילטבַא

 -רעווש רימ זיא סע

 (ןרצארש ףיוא טזַײװ) --געוו ןפיוא ָאד יוג ַא טייטש סע

 ...רערט יד ןעז טינ רע לָאז ,זדנוא טביורעג דיירפ יד טָאה רע

 (ןרצארש וצ) |

 !קעװַא

 ,יזוב-ןב ,ריד ןגלָאפ ןלעוו טינ טלָאװ ךיא

 ...סע זומ'כ ,רעבָא סע זומ ךיא

 ;ןײלַא ןרצאנדכובנ ןופ לעפַאב ַא זיא'ס

 ןיינ טימ ןרעפטנע טינ ָאי ןַײד ףיוא

 - ָאי טינ ןיינ ןַײד ףיוא ןוא

 ןייג רימ טסייה וד

 --ָאד ןופ

 !לעװ ךיא !לעװ ךיא

 (סטכער טדניוושרַאפ רצארש) !לעפַאב ַא זיא'ס

 (ףרַאה ןַײז ןופ סענורטס יד ןָא קירעיורט טּפַאלק)

 גרָאברַאפ טינ ןוא סיוא ליּפש ,ףרַאה ןיַײמ סיוא ליּפש

 --גרָאז יד סיורג ןוא סיורג קילגמוא סָאד

 !ןלױפַאב טָאה איבנ רעד

 ןליוהרַאפ טינ

 ,ןדיירפ ענַײד לָאמ ןייק וטסָאה

 (םילוג יד ףיוא טזַײװ) -- ןקילג עסיורג עניַיד טינ

 ...תודע עקידעבעל יד ,ייז ןעייטש טָא

 ןדייל ענַײד טינ טסלָאז וד

 ,ןקיטשרעד ךיז ןיא טצעי

 !ןליוהרַאפ טינ

 (ףרַאה ןַײז ןופ סענורטס יד ןָא קיטעמוא טּפַאלק) !ןליורג גניז ,סיוא ןקערש גניז

 --ּפָאק ןפיוא רעיילש ַא ץרַאװש

 ,ּפָארַא םוטש םילשורי ףיוא טכַאנ יד זיא

 !טכַאנ עמוטש ַא ,ערעטצניפ ַא

 ?טכַארבעגמוא יז זיא יצ ?ךָאנ ָאד םילשורי זיא יצ

 ן?ןטכַאװ רע יצ ?רע טּפָאלש יצ -רעטכעוו סמילשורי

 ,סיוא גָאז ,סָאװ סעּפע ,רעטכעוו ,גָאז

 ...סױרַא טכַאנ רעד ןופ זדנוא סָאװ סעּפע גָאז
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 לאקזחי

 הילטבַא

 --גָאז ,זדנוא סָאװ סעּפע גָאז

 ןטרנַאװ ךיא ...ייטש ךיא

 !ייוװ !ייִוו -- "

 "!גָאט ןרעוו טעוו'ס

 ,גָאט ןרָאװעג זיא'ס ןוא

 ,סיורג קילגמוא'ס ןוא

 גָאלק יד סיורג ךַא ,סיורג ןוא

 טרַאה ןוא

 -- טכיזעג'ס טקעדעגפיוא טָאה

 ...טכיל סָאד ןָאטעג רַאּפש ַא טָאה למיה ןופ

 גָאט ןרָאװעג זיא'ס זַא ןוא

 --סױרַא שינעטלעהַאב ןַײמ ןופ ןיב'כ ןוא

 ךיור רעד ךָאנ טָאה

 ,ךיוה ןגָארטעג ךיז שדקמה-תיב ןופ

 . ,רעפיט למיה ןיא ךיז ןסעגעגנַײא ןוא

 ,ןקיטש וצ טרעהעגפיוא טינ גרַאב-ןויצ ןפיוא ןוא

 ,טרעווילגרַאפ טינ ךָאנ טָאה ןסַאג ןיא טולב סָאד

 ,טנקירטעגסיוא טינ רערט יד

 --טגָאיעג טָאה אנוׂש רעד

 !גָאט ןרָאװעג זיא סע

 (סקניל ןוא סטכער ףיוא ּפָאק םעד טלפייווצרַאפ טפרַאװרַאפ ,טנעה יד טכערב)

 -- ךָאנ גניז !ךָאנ !ךָאנ

 !ךָארב ןסיורג ןופ ןוא ןברוח ןופ דיל סָאד

 גָאט ןרָאװעג זיא סע

 --ךיז טקורעגנָא טָאה טַײז-חרזימ ןופ גָאט רעד

 ?ןעוו וצ ?סָאװ וצ

 ,ןעזעג טינ םילשורי בָאה ןוא -- םילשורי טקוקעגנָא בָאה'כ

 ...עטקוצרַאפ ַא ןגעלעג זיא םילשורי

 ,טרעגלַאװעג עטעגרהעג ךיז ןסַאג יד ןיא ןבָאה סע

 ,עטלַא ,עגנוי

 ,קערש עמוטש ַא טבעוושעג טָאה סע

 ...גָאלק ןייק טרעהעג טינ ךיז טָאה סע :זיא סע רעכעלקערש סָאװ

 !גָאט ןרָאװעג זיא סע
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 לאקזחי

 הילטבַא

 ?ןעוו וצ ?סָאװ וצ

 ,טנעקרעד טינ םילשורי בָאה ןוא םילשורי טקוקעגנָא בָאה'כ

 --יז טנעקרעד טינ בָאה'כ

 --עטדנעלרַאפ ַא ןגעלעג זיא םילשורי

 טרַאצ ןעיורפ ןוא

 ,עטדנעשעג ךיוב ןיא ןוא סמערָא יד ףיוא רעדניק טימ

 ,טרַאטשרַאפ ןיוש ןוא ןיוש עטקיטשרעד

 ,ן'סוג ןיא ךָאנ ןטלַאה עכנַאמ ןוא

 עטנערברַאפ בלַאה רעזַײה ןופ ענעסירעגפיוא רעטצנעפ ןוא
 --ןפָא ןריט ןוא

 ,ןַײרַא טרָאד ןענעז םיעגושמ ןוא

 עסיורג ןעַײרעשטיװק טימ דלַאב ןענעז ןוא

 -- ןפָאלעגסױרַא טרָאד ןופ

 ןסיורד יװ רעכעלקערש קינייוועניא זיא'ס

 ...ןַײז טינ טרָאד ןליוו םיעגושמ

 -ןַײרַא ןפיול ייז ,סױרַא ןפיול יז

 ןעניפעג טרָא ןייק ךיז ןענעק םיעגושמ

 ...ןעניז ןופ ּפָארַא לָאמ ַא ךָאנ ןעייג ןוא

 !ךָאנ גניז !ךָאנ גניז

 !ךָאנ ןרעה ליוו'כ

 ךָא ,ךָא
 ...ּפַאנק ךָאנ ץלַא רימ זיא סע

 .(ןצרַאה ןפיוא ךיז םיא יז טגייל ןוא טנַאה סהילטבַא טסַײר רע)

 --ּפַאט ,ּפַאט

 טסעז וד יו ָאד ןַארַאפ טרָא ןַא ךָאנ זיא'ס

 --ריוושעג ַא רַאפ

 'ךָא יִדָא
 רימ ןיא ןגָאטיײװ יד טרָאד ןסּפיּפ סע

 - טסענ ןיא ךעלעגייפ יו

 יךָאנ יךָאנ
 -- גָאטיז ןרָאװעג

 ...ןייטש ַא -- ךיא ןוא

 ?טנייוו רעוו
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 ?טגָאלק רעוו

 ...ןיינ ָא ,ךיא טינ

 ,ףרַאדַאב ךיא שטָאכ

 ,רערט ַא ףרַאד ךיא

 ...רעמ ןוא רערט ַא

 (טנעה יד רעטנורַא טזָאל רע) -- ןיינ ,טינ סייוו ךיא

 ףרַאה יד טנייוו סע

 ...ןײלַא ךיז ןופ

 :טעז ,עלַא טעז

 ,ןייוועג ןיַײמ טינ

 --טעבעג ןַײמ טינ

 ףרַאה יד טנייוו סע

 ...ןילַא ךיז ןופ

 ,ןרָאװעג גָאט זיא'ס

 ,ערָאלק ןעלמיה ,ָא

 .עטלַארּפעגפיױא

 ריא טָאה יצ ,טגָאז ָא

 ריא טָאג רעַײא טימ

 ןיוש ןעזעג ןעוו

 ןשטנעמ

 ?טרענייטשרַאפ דרע רעד ףיוא

 עטלַאק רענייטש ןוא

 ?ןענייוו

 !ךָאנ !ךָאנ לאקזחי

 --ךָאל ַא טכַאמעג טסָאה וד

 --ךָאל ַא רימ ןצרַאה ןיא

 !ךָאנ גניז

 ,קלָאפ ןַײמ ,ןייוו טינ הילטבַא

 ,טגלָאפרַאפ טָאג ןופ
 טגָאיעג דליוו אנוש ןופ

 !גָאלק טינ ,גָאלק טינ

 טָאּפש סאנוׂש ןזייב ןופ

217 



 לאקזחי

 הילטבַא

 ,טנערבעג םַאלפ ןַײז ןופ ןוא

 (םורַא ןעמעלַאוצ) -- טדנעשעג ,טנערבעג

 ,טנעה יד טכערברַאפ טינ ,ָא

 טקעדרַאפ טינ ,ָא ,טנייוו טינ

 ,סַאלב רעַײא םינּפ סָאד

 סַאג ןפיוא רענייטש ןענייוו ןלָאז

 .געוו ןפיוא ןדמַאז ןוא

 !ךָאנ גניז !ךָאנ גניז

 --ךָאי ַא סיורג ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ בָאה ךיא

 ,קנַאדעג ןַײז ןוא טרָאװ סטָאג

 ךס ַא ןרערעווש ַא ,ןרעסערג ַא ךָאי ַא בָאה'כ ןוא

 ,גנַאזעג ןַײד -- ןעמונעגפורַא ךיז ףיוא

 ...דילרעיורט ןַײד

 ,קרַאטש ןוא סיורג ךיז טָאג ןופ טַײרפַאב בָאה ךיא

 -קרַאק ןיַײמ ףיוא ןעמונעגפורַא ערערעווש ַא טסַאל ַא בָאה ןוא

 !דַיי ןכעלקילגמוא ןַא

 --ךָאנ גניז

 !רענייק ,טינ טנייוו ,טינ טנייוו ָא...

 -- ןרעה טינ ,ןעז טינ טלָאװ ריא'וו

 ןענייוו רענייטש ןלָאז

 ,ןסַאג סמילשורי ףיוא

 ,ןענייוו ןדרי רעד לָאז
 ןרערט ןסיג רע לָאז

 ...רעסַאװ טָאטשנַא

 ןענעק טינ ךיוה-ןומרח רעד לָאז

 -- ןגָארטרעבירַא ץלַא סָאד

 !ןגָאלק לָאז ןוא

 ןענעז ייז ּווװ ,סהדוהי גרעב עלַא

 ןייגרַאפ ךיז ןלָאז

 ...ןייוועג ַא ןיא

 לָאט-ןורש רעד

 לוק ַא ןבייהפיוא לָאז

 ,רעמָאי ןופ
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 רימש רעד ןוא תיש רעד
 !עטסיװ רעדלעפ ףיוא

 עשלַאּפ יד ,ייז ןלָאז

 ןסיג םיאיבנ יד
 ,ןיוש לַאג יו ,ערעטיב ןרערט

 עסיז רעטרעוו טָאטשנַא

 ...ערָאװ טינ ןוא

 ןרַאה עסיורג סהדוהי

 הרצ רעזדנוא סָאװ

 ,ןרַא ייז ןָאטעג טינ לָאמ ןייק טָאה

 --טריּפןשןעג טינ גָאטיײװ רעזדנוא לָאמ ןייק ןבָאה סָאװ
 רענייטש יד טימ ןעמַאזוצ יז ןלָאז
 | !ןענייוו

 רערעטיפ ןוא רעכעטסַאּפ ןלָאז

 ,ערעטיב ןענייוו ןרערט טימ
 טריפרַאפ זדנוא ןבָאה סָאװ יד עלַא

 ...טסיוו ןגעוו ןיא

 ,ןַײמ וד קלָאפ ,רעבָא וד

 -- טסיב וד רָאנ ּוו

 ...ןיײא ךיז טלַאה וד
 סיוא טינ סיג וד

 ,סיורג קילגמוא ןַײד

 רעווש קילגמוא ןַײד

 ...רערט ַא רעקידוז ַא ןיא
 ,ןַײּפ יד ףיוקרַאפ טינ

 ץרַאמש ןסיורג ןַײד

 ,ןַײז בורח ןופ

 --טלגָאװרַאפ ןַײז ןופ

 ,..דילגָאלק ַא ןיא

 ץרַאה ןַײד ןיַײז לָאז

 !ןייטש ַא - טלַאטשעג ןַײד יו

219 



 לאקזחי

 הילטבַא

 אנבש

 לאקזחי

 דיי רעטשרע

 םילוג יד

 דיי רעטייווצ

 םילוג יד

 היעמש

 הילטבַא

 הילוק

 היעמש

 הילוק

 אנבש

 הילטבַא

 היעמש

 !ןייטשנזדלעפ ַא

 :טעז - טעז

 ,טעבעג ןַײמ טינ

 -- ןייוועג ןיַײמ טינ

 --ףרַאה ןַײמ ,ףרַאה ןַײמ טנייוו סע

 --טצעז ,טעז

 (עזױּפ ערעגנעל ,ןײלַא ךיז ןוֿפ ןדרָאקַא עכעלטע ךָאנ טליּפש ףְרַאה יד) ...ןילַא ךיז ןופ

 (ןטניה ףיוא רעּפרעק ןַײז ןופ טסָאל רעצנַאג רעד טימ טלַאפ)

 (ּפָארַא קיטכיזרָאפ םיא ןזָאל ,רעטנוא םיא ןּפַאכ)

 (רעיושוצ םעד רעביא ןגעק ןביוהעגפיוא סעּפע טכיזעג סָאד ,ץנַאג םיא טרעטיצ רעּפרעק רעד)

 !עקילַאפ יד טָאה רע !עקילַאפ יד

 (סקניל ןוא סטכער ןופ)

 !ַא !ָא

 !עקילַאפ יד טינ זיא'ס

 !ַאי זיא'ס !ָאי זיא'ס

 !ָאי עקַאט זיא'ס

 ןעמעלַא ַײב טינ רָאנ

 ...עקילַאגע ןַא יז זיא

 !טרעטיצ רע ,ץנַאג טרעטיצ רע

 --טרעטיברַאפ זיא רע
 ...סיורג ,ןטלַאהעגסוא טינ ,רעצ םעד טָאה רע

 ,עלַא רימ יו רעקרַאטש ,קרַאטש זיא רע ,ןיינ

 !סיוא סע טלַאה רע

 ...ןלַאפעג זיא רע
 -- ןפָאלשעגנַײא זיא'ר
 ...ןפָא םיא ךָאד ןענעז ןגיוא יד

 טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןקוק ייז

 ...טלעטשרַאפ זדנוא ןופ זיא סָאװ

 ךיוה-ךיוה ךיז רע טבייהרעד --ּפָארַא קידנלַאֿפ

 --טָאג וצ

 ,טרָאד ןופ סָאװ סעּפע רע טגנערב -- ךיז ףיוא רע טּפַאכ ןוא

 ,ןביוא ןופ
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 לאקזחי

 היעמש

 עלַא

 לאקזחי

 (א ןד"ל} לאקזחי

 (ב

 טרָאװ ַא ,קנּוװ ַא

 ...ךיוא זדנוא

 --טוג םיא ןעק ךיא

 טָאה רע

 ,ןבייהרעד ךימ םענַײז טימ לַאפ ןדעי טימ

 טולב סָאד ןרעדָא יד ןיא רימ טליקעג

 רעַײּפ ַא רימ ןיא יַײברעד ןוא

 ,ןדנוצעגנָא

 ,ןדנּוװ זדנוא טלייה רע

 ,עַײנ ןדנּוװ זדנוא טכַאמ ןוא

 {(ןלאןקזחי ףיוא ןגיוא ענעסירעגפיוא טימ) ...טָאה רע

 (לַאז-רעיושוצ ןיא רַאטש טקוק ,ףיוא ךיז טצעז)

 --טָא ,טָא

 !דרע רעד ןופ ךיז טבייה רע

 -- ןלַאפ ןַײז ןופ ךיז טבייה רע

 ,עלַא ,עלַא ךיז ףיוא טלעטש

 !טרעה ןוא ףיוא טייטש

 טרָאװ ןטשרע םַײב טרעוו סָאװ ,גנוגעווַאב ַא ,גנוגערפיוא ןַא ענעצס רעד ףיוא סָאװ יד ןשיווצ ןוא םילוג יד ַײב)

 (טריילַארַאּפ איבנ םענופ

 .(לארשייץרא וצ ,סקניל ןדנָאװעג ,ךיוה סיפ יד ףיוא ךיז טלעטש ,ףיוא ךיז טבייה)

 :טרָאװ סטָאג ןעוועג רימ וצ זיא'ס ןוא ;

 ,סױרָאפ גָאז ,ייג

 ,טרָאד יז גָאז תואיבנ ,דניקנשטנעמ ,גָאז

 !סיוא ייז גָאז -סלארׂשי רערעטיפ יד

 :רערעטיפ יד ,ייז ןגָאז טסלָאז

 !ךָא !ךָא --רַאה רעד טָאג טגָאז ױזַא

 ,ערעטיב ,סלארׂשי רערעטיפ ,ָא

 ...ךָאד טרעטיפעג ריא טָאה ןײלַא ךיז

 !ףָארטש ,ָא

 .ףָאש יד ןופ טרעטיפעג רעכעטסַאּפ ןרעוו סע

 ,ןדיירפ ןיא ףיוא ריא טסע --זיא טעפ סָאװ
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 (ד

 (ה

0 

0 

 -- ןדיילקַאב ךיז ריא טוט סנלָאװ םעד טימ

 ,ריא טכַאלש עטנוזעג רָאג יד
 ריא {טכוַאמ

 -- ףוס ןכיג ַא

 !ףָאש יד טינ טרעטיפ ריא

 ,ןיוש גנַאל ןופ ערעכַאװש יד םַאל יד ריא טָאה טקרַאטשעג טינ

 ,עקנַארק יד טלייהעג טינ ןוא

 ןדנּוװ יד טָאה ריא --ענעכָארבעצ יד
 ,ןדנוברַאפ טינ עריא

 טכַארבעגקירוצ טינ ריא טָאה ענעסיוטשרַאפ יד ןוא
 !רעמ טינ ןיוש יז טכוז ריא -- ענעריולרַאפ יד ןוא
 ,ייז טלַאה ריא טסעפ יו

 ,ייז דלַאװג טימ טשרעהַאב טָאה ריא

 ...רעווש טעברַא טימ ןוא

 ,עלַא ךעטסַאּפ ַא ןָא ,ןבָאה יז

 טײרּפשעג ךיז רעדנַאנופ

 ,ביוטש יו

 | ביור ןרָאװעג ןוא

 ןלַאפַאב דלעפ ןפיוא ייז זיא סָאװ ,היח רעדעי רַאפ

 .טײרּפשעג ייז רעדנַאנופ ןוא

 ,גרעב ןיא םוא ןעשזדנָאלב יז -- ףָאש ןַײמ

 קרעק יד ףיוא ןוא
 ,עכיוה ןעלגיה ןופ

 --ךָארב ַא ָא ,קילגמוא ,ָא --ףָאש ןַײמ
 ,טייזעצ דרע רעד רָאג ףיוא

 טײרּפשעצ
 -- סיוא ךיור ַא יו ,ןעייג ןוא
 ן.ךָאנַו טינ טגערפ רענייק ,טינ טשרָאֿפ רענייק ןוא

 ןןטרָאד ךיז טניפעג ריא ּווװװ ,רערעטיפ ,רעבירעד
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 (ח

 (ט

6 

 (אי

 !טרָאװ סטָאג טרעה ,טרעה

 ,רַאה רעד טָאג טגָאז -- בעל ךיא יוװ רָאװ ױזַא

 רַאפרעד טינ ביוא

 ,טרעדנילּפעצ זיא ןרָאװעג ,עמערָא ןַײמ ,ףָאש ןַײמ סָאװ

 ,טלעוו רעד רָאג ףיוא רָאג ןסעגעגפיוא

 --דלעפ ןיא דליוו תוער-תויח ןופ

 ,..טרעדניהעג טָאה סָאװ ןעוועג טינ ךעטסַאּפ ןייק זיא'ס ןוא

 בור סָאד רעכעטסַאּפ ענַײמ

 --ףָאלש ןיא ענעקנוזרַאפ ,גָאטלױװ ןופ עטרוּכישרַאפ

 רעביא ןבָאה יז

 עביל יד ךעלעפעש ענַײמ

 -- טרעטיצעג טינ

 --טרעטיפעג ןיײלַא ךיז ןבָאה יז

 !ףָאש ענַײמ טרעטיפעג טינ ןבָאה ןייװז

 ,טרָאד ךיז טניפעג ריא ּוװ ,רערעטיפ ,רעבירעד

 :טרָאװ סטָאג טרעה טרעה

 :טָאג טָאה טגָאזעג ױזַא

 !טָא ,ךיז רעכעטסַאּפ יד וצ ךיא םזעונ טָא
 יג ךיא

 ,ייז ןופ ךעלעפעש ענַײמ רעדָאפ ןוא

 ,ןיימ ךיז ןרעטיפ טינ ןיוש ןלעװ ייז
 ...ןײלַא ךיז רערעמ ךיז ןרעטיפ טינ

 !ןייצ יד ןופ יז ףָצש ןַײמ ןעװעטַאר לעוו'כ
 ןרעצרַאפ טינ ןלעװ יז

 ...רערעמ ןיוש ייז

 טָאה רימ טגָאזעג ױזַא ,ױזַא לַײװ
 :טָאג ןַײמ ,רַאה ןיײמ
 ,טָא ,ךיא ןיב טָא
 -- ייג ךיא
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 ...ייז ןכוזַאב לעװ ןוא ףָאש ענַײמ ןכוז לעוו'כ

 ,דרַאה ןַײז טריה ַא טיהרַאפיס יו (בי

 ,ןטימ ןיא טייטש רע תעב
 ,טרַאּפשעגנָא ןקעטש ןַײז ףיוא
 עטייזעצ ךעלעפעש ענַײז ןשיווצ

 עטײרּפשעצ ןוא

 --דרע רעד ףיוא

 ,ןטיהרַאפ ,ייז ןטיהרַאפ ךיא לעװ ױזַא

 ןקיטסניגַאב יז

 -- עטגָאלּפעג ךעלעפעש ענַײמ ,ייז ןעװעטַאר ןוא

 יז טגָאירַאפ טָאה ןעמ ּווװ רעטרע עלַא ןופ
 ...ןרעטצניפ ַא ןיא ןוא ןטנקלָאוװרַאפ ַא ןיא ,גָאט ַא ןיא

 ,עדמערפ (ןופ} יז רעקלעפ ןופ ןעמענסױרַא לעוו'כ ןוא (גי

 ןעמעננעמַאזוצ ייז רעדנעל עטַײװ ןופ ןוא

 ,לָאמ ַא יװ ןעגנערב ייז דרע רעייז ףיוא

 סלארׂשי גרעב יד ףיוא ןרעטיפ יז לעוו'כ ןוא

 ןכַײט רעביא
 .עכַײר ןיא רעטרענױװ ןיא ןוא

 רעטיפ ךיא ,ןײלַא ךיא ןוא (וט

 ,רַאג ךיא סָאװ עניילק יד ךעלעפעש יד

 --רעדינַא ייז גייל ,ןרעיוה ייז ךיא זָאל ןיילַא ,ןײלַא

 .רַאה רעד טָאג טגָאז

 ןיז) קילברעד ןוא יז ךוז ךיא --םַאל יד ענערױלרַאּפ יד (זט
 ,יז קירוצ גנערב ךיא -- ענעסיוטשרַאפ יד ןוא
 ןיוש גנַאל ןופ ענעכָארבעצ יד ךיא לעװ ןלייה ןוא

 ...עקנַארק יד יז ןקרַאטש ,ןקרַאטש ןוא

 ,עלַא םִייוג רַאפ בור ַא ןַײז רעמ טינ ןלעװ יז (ח"כ

 ןלַאּפַאב טינ ןוא ,ייז ןקוצרַאפ טינ טעװ דנַאל ןופ דליוו יד ןוא
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 --רענייש רעד ,םייה רעייז ןיא ייז ןענעז רעכיז ןוא

 .רענייק ייז טקערש עס ןוא

 ןעמיטשַאב יז גנוצנַאלפ ַא לעװ'כ ןוא (ט"כ
 !ןעמירַאב וצ ךיז
 ,רעמ ןייגסיוא רעגנוה רַאפ טינ ןלעוו ייז
 ,ןקלעוװרַאפ רעמ טינ דרע רעד ףיוא ןוא

 רעווש ןגָארט טינ ךיז ףיוא רעמ ןלעוו ןוא
 ,..רעקלעפ ןופ גנוקידיײלַאב יד

 --טָאג ךיא ,ךיא זַא ןַײז ןסיוו ןלעו יז 01
 !לָאמ ַא'וװ ייז טימ ןיב ךיא

 !לארׂשי זיוה ןַײמ ,קלָאפ ןַײמ ןופ רעדניק יד --ייז ןוא
 !טָאג טגָאז ױזַא

 (יז טכַארטַאב ,ףרַאה ןַײז ףיוא טבייה) !ףרַאה ןַײמ הילטבַא

 :ןקוק טלָאז ןוא ריא טלָאז ןעניוטש

 --טברַאפעג טור ןזעוועג זיא יז

 !סַאלב יז זיא טצעי

 -- ןקורט זיא ןעוועג גיוא ןַײמ

 !סַאנ סע זיא טצעי

 --ץרַאװש ןענעז ןזעוועג רָאה ענַײמ
 ,..יורג ןענעז יז

 --יולב זיא ןעוועג סָאװ למיה ןַײמ

 ,..טנקלָאװרַאפ ךיז טָאה
 --ץרַאה ןיַײמ ךיוא יו -- ףרַאה ןיײמ
 --ןגלָאפ טינ ךימ ןליוו יז

 !טינ ןעגניז יז

 ,טברַאפעג טור ןענעז ןזעוועג ייז עדייב
 טרעמיוועג ייז -- עדייב ןיא

 טרעמילגעג ןוא

 --דיל ַא סייה טָאה
 ...טברַאטש ןוא סיוא סע טייג טצעי ,ייז ןיא ּפָא סע טברַאטש טצעי
 !רעגניז ַא ןיב ךיא
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 הילוק

 לאקזחי

 --רָאנ גניז ךיא ,גניז ךיא

 ...טעז -- איבנ רעד

 ,ןעגנוזעג רָאנ בָאה ךיא

 ,ןעקנּוװעגנָא רָאנ סָאװ סעּפע

 !טדערעג טָאה איבנ רעד

 --ָאד --וד ,איבנ ,ָא

 הדוהי ןיא ןענַאד ןופ טסָאה וד

 ...טרָאד -- ךיא יו ןעזעג רעמ

 -- רעטכיזעג ןעזעג בָאה ךיא

 ,לעז יד --וד

 -- לעק ןופ ןָא ךיז רימ ַײב טבייה סע

 --וצ רעוא םוצ םוק'כ ןוא

 ? --וד ןוא

 ,לּת ַא טסכַאמ וד

 !טסבעלַאב וד ןוא

 -.סּפעש ַא ןופ וטסדער ןוא
 !שטנעמ םעד טליפ ןעמ ןוא

 !טשטנעבעג ַײז

 !דנַאש ,ָא -- רערעטיפ יד

 ...דנַאטש םעד וצ זדנוא טכַארבעג סע ןבָאה יז

 דנַאל עצנַאג סָאד טכַאמעג לופ ןבָאה יז

 --רעדירב ענַײמ ןופ טולב'ס ןגיוזעגסיוא ןוא

 ,רעדינרעדניא ןדעי ןיא ,לָאט ןדעי ןיא|
 ...ךיוה לגרעב ןדעי ףיוא

 (סטכער ףיוא םוא לָאמ ַא טימ ךיז טיירד) !ךיוא לבב ןיא ָאד ןענעז יז

 ,ןָא רע טמוק טָא

 ,ןָאה רעד

 ,ןוה ןַײז טימ רעקידרעפָאה רעד

 --רענעה טימ ןוא רעניה טימ

 !ןוז יד יו ןטכַײל יז --רעמינּפ יד

 ?רעװ ןעזעג טייקכעליירפ ַאזַא ןיוש טָאה יצ ,טקוק ,טקוק

 - ךַאל ןוא ןָא ייז קוק ךיא !רימ ייוו
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 !טָאּפש ןוא דנַאש ,ָא ...ךַאל ךיא

 ,טָאג טינ זיא'ס ןוא --סטָאג ןעמָאנ ןיא טדער רע

 ךַארּפש ןַײז טינ ןוא

 ,טכַארטעגסוא ןדיירפ ןופ

 ,גנַאלרַאפ ןַײז טינ זיא'ס ןוא -- סטָאג ןעגנַאלרַאפ ןופ

 !קנַאדעג ןַײז טינ

 -טינ דייר ענַײז ןופ סטכעלש ןייק טרָאװ ןייק טלַאפ סע

 ...טינ טיירפרעד רע ןוא

 --טסיירט רע טגנערב ןוא

 :טסייוו ,טסייוו

 !טסיירט ןייק טינ זיא'ס

 ןטוָאג ןַײז טימ ןבָאה סָאװ דייר ןענעז סָאד

 ...ןָאט וצ טינ ןצרַאה ןַײז טימ ןוא

 !טָאּפש ַא

 ןָא רע טמוק טָא

 ָאד ךַאילש ןטיירב ןופ

 !בָאחַא

 ( - רעטרע יד ןופ קיורמוא ןוא טניוטשרעד ךיז ןסיַײר עקימורַא עלַא ןּוא)

 !בָאחַא !בָאחַא
 (ןייטש ַא ףיוא טעשטרָאקעגנַײא ,קידנגיל בלַאה ךיז טצעז)

 -זָאלב ןוא ןצַאט ןופ גזַארבעג ַא ,גנַאזעג קרַאטש ,קידיירפ ַא ,סטכער ,געוו ןטיירב ןופ ךיז טרעהרעד סע)

 (תורפוש ןופ תולוק { ,ןטנעמורט}סניא

 (ּפ!עק יד ּפָאןרַא קירעיורט ןזָאל עקימורַא עלַא ןוא)

 ןעיורפ ןוא רענעמ ,גלָאפעג ןוא {טיַיז) רעטכער ןַײז ַײב יורפ ַא ןופ גנוטיײלגַאב ןיא געוו ןטיירב ןופ טנַײשרעד)

 (ךָאנ םיא ןעמוק סָאװ

 (טלפייווצרַאפ)

 (סקניל םענַײז ּפָאק םעד ,דמערפ ּפָא טרעק רע) !בָאחַא

 (גלָאפעג ןַײז טימ ןעמַאזוצ טגניז רע ,רעטָאפ םוצ טנעה יד סיוא קידיירפ ןטַײװ ןופ טײרּפש)

 !ַאד ןיב'כ

 ,ָאד ןיב'כ

 !ךיירפ יד

 -- ביוט וטסיב ןוא

 רעה ַא
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 ,ביילג ןוא

 --רעמ ךָאנ ביילג ןוא

 !ָאד ןיב'כ

 ,דייל רעדעי ןופ ַײרש ךיא

 :טיונ רעדעי ןופ

 !ָאד ןיב'כ

 ביור ךיא

 ,טיוט םענופ ןבעל סָאד קעװַא

 ס'בייה ןוא

 !ביוטש ןופ ,ףױרַא ביוטש ןופ
 גנַאגרעטנוא ןופ
 --גנַאפ ןַײמ ךיא בָאה
 !ָאד ןיב'כ

 סױרַא ןעגנוצָארּפש שירפ סַײר ךיא

 סיוש ןופ

 ,גנוטכינרַאפ רעד ןופ

 קיטכיל ןרעטש ןוא

 .טכַאנ רעפיט רעד ןופ

 טכַארק סנקלָאװ ערעווש ןופ

 ;טכַאל סע ןוא ,סע

 -- ביור ןיַײמ טימ ךיז יירפ ךיא

 -- ביילג !ביילג

 (דיירפ רעטסכעה ןיא טריטלַאזקע עלַא סטכער ,רעצ רעפיט סקניל ,טייקליטש עפיט)  !ָאד ןיב'כ

 סַאזגנַאל טלַאפ גנַאהרָאפ רעד
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 ולא יד 1244 ןז|

 הילוק

 טקַא רעטרעפ

 :טקַא ןטרעפ ןיא רעמענ-ליײטנָא יד
 הילוק ןב בָאחַא

 הילוק

 איבנה לאקזחי

 ליגיבַא

 הסדה

 ימלחנה היעמש

 רעגירק רעטלעטשעגכיוה רעשינָאליבַאב ַא ןדַאלב

 סנדַאלב רעטײלגַאב ייווצ

 הילטבַא

 אנבש

 רצארש

 םילוג

 טקַא ןטירד םענופ עדנע ןיא יו ענעצס יד

 (הילוק וצ ןגיוצעגסיוא טנעה יד)

 !הילוק ,ָא ,רענַײמ רעטָאפ ,רעטָאפ ,ָא

 ,ָא ,ָאד ריד ףיוא טרַאװ ךיא

 ,גנַאל ןופ ,גנַאל ןופ טרַאװ ךיא

 --קלָאפ ןופ רעטסטרעּפכַאעג ,וד ,ןעמוקעג טסיב וד

 !העש יד טשטנעבעג ןַײז לָאז

 ,גלָאפעג ןַײמ טימ סױרַא ריד וצ ןיב ךיא

 --גנַאזעג ןוא ןצַאט טימ

 הילוק ָא ,רענַײמ רעטָאפ ,רעטָאפ ָא

 עַײנ ןגעוו ףיוא טשטנעבעג ַײז

 ,עטסַאהעג זדנוא ןופ טסיזמוא

 ,םידׂשּכ -רוא ןייק ןגעוו עטלַא-עַײנ ףיוא

 --רוא עטלַא סָאד -- עלעגיוו סמהרבַא

 !רונש ןַײד ןעקרעד ,ןוז ןיַײד וצ ךיז ןעקרעד

 (סקניל עטנעָאנ ענַײז וצ ךיז טדנעוו) !סיורג קילגמוא ,ָא

 ...סױרַא ךימ טריפ

 ,טולב ןַײמ ןופ ,םענַײמ ןופ שיילפ ןופ ךימ טלקע סע
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 לאקזחי

 הילוק

 לאקזחי

 ולא ײצ 2 1צו

 לאקזחי

 -- רוה ןַײז ןופ ןוא

 !סױרַא ךימ טריפ

 ןוז עקידנעייגרעטנוא יד
 ,םיא טנַײשַאב

 .טור ַא טימ יװ זייב יז טסַײמש ךימ -- ךימ ןוא
 ?ןוז ןַײד זיא רע

 !טוג !טוג
 ?טוג סָאװ

 !םיא טניַיפ טסָאה וד סָאװ
 ,ןרעוו טרעטַײװרעד םיא ןופ לָאז עטַאט ןַײז

 --רעטסעווש יד ןוא ענַײז רעדירב יד

 !םוהּת רעד יז ןׂשיווצ רעפיט סָאװ

 !טרעטסעלעג טָאה רע ,ןעגנוזעג טינ ךָאד טָאה רע

 דייר ןייק טינ ןענעז סָאד
 -- דיירפ רעטכע ןופ

 ...םיוש ַא רענעזָאלבעגפיוא ןַא זיא סָאד
 --טכעלש אנוׂש רעד

 ,ןרעג טינ ךיוא ןכלעזַא טָאה אנוׂש רעד

 !טכע טינ זיא רע

 ,ױזַא טלַא טינ ,ךַאװש טינ ,רעקשטעטלַא ,טסיב וד ןעוו

 ,ױזַא טלַאטשעג ןַײז קיזיר טינ ,קרַאטש טינ ןוז ןַײד ןוא
 !ָאד קסערפ טצעי םיא ןזָאלענּפָארַא עקיכליה טסטלָאװ

 !לאקזחי

 !סע טסיב וד !וד
 ,קלָאפ ןַײמ ןוא ךיז רימ ןשיוועצ טלעטשעג טסָאה וד

 | --רעדירב ענַײמ ןוא רימ ןשיוװצ
 --עטסיוו רעד ןיא ןוא טָאטש ןיא סיורָאפ רימ טספיול

 ...טגלָאפרַאפ ןוא ךימ טגָאיעג טסלָאװ וד יוװ ןוא
 --רעדינַא ךיז םענַײמ רעטָאפ ןוא רימ ןשיווצ וטסלעטש טצעי
 עטנָאנ ענַײד ןוא ריד ןשיווצ ןעייטש סע !ךיא טינ

 !טנעוו
 ז -טינ טסנָא!קרעד ןוא ייז קעװַא ןיילַא טסלעטש וד
 -.טנערב סע יו טינ טסעז ןוא ןָא רעַײפ ַא טסדניצ וד
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 הילוק

 בָאחַא

 ?ּוו טינ טסייוו ןוא

 !וד יוד

 (רעטָאפ ןוא ןוז ןרַאפ געוו םעד ַײרפ טכַאמ ,קירוצ טערט)

 !וצ יג

 (טנעה יד רעטָאפ םוצ סיוא טקערטש)

 !רעטָאפ

 !קעװַא

 (ןלאקזחי וצ ,טנעה יד קיסָארדרַאפ ןוא טמעשרַאפ ּפָארַא טזָאל)

 | !וד !וד

 ,ור ןייק ןופ טינ טסייוו וד

 ,םוטעמוא רימ געוו םעד רעקידורב ַא טספיולרַאפ וד

 ...העש ַא טימ ,רעִירּפַא גָאט ַא טימ

 --םוק ךיא ןעוו ןוא םוק ךיא ּוװ ןוא

 !ַאד ןיוש טסיב וד

 רעטָאלב ַא יו ,עזייב ַא ריוושעג ַא יו

 ...רעטכעלש ַא ,ךיז ןסעגעגניַײא

 --רעטכעלעג טימ ןוא דיירפ טימ םוק ךיא

 ...קעװַא זומ ןוא

 !קעװַא !קעװַא

 (ןלאקזחי וצ)

 יוד !וד

 ...וט ךיא ךָאנ רעדייא --וטפיוא ןַײמ טשינ וצ טסכַאמ וד

 ,רעטמַאלפעצ ַא רעּפעלש ַא ,רענעסירעגּפָא ןַא טסיב וד

 געוו םעד ךיוא ןפָאלרַאפ

 ,רעטָאּפ םוצ סנוז םעד

 -- םיא טמסרַאפ ןוא

 ...ןעזעג טכער םענַײמ רעטָאפ םעד טסָאה וד ךָאנ רעדייא

 -- ןעקרעד ךיא ,ָא

 :טעז ,טעז

 !עטָאלב ןיא ָאד ןיוש ךיז ןפרָאװעג טָאה רע

 עקילַאפ יד ,יז ןעמוקַאב טָאה רע

 !טדערעג ךָאנרעד ןוא

 ,עקילַאג דייר ,ערעטצניפ דייר
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 ....רעסַאװ רַאפ ןוא רעַײפ רַאפ טדערעג

 !אנוׂש רעטלַא ,ָא ...וד ,יזוב-ןב

 ,הסדה ,םוק ,םוק
 !זיור עטילבעצ

 ,דניזעג עטלדייאעג ,עלעדייא םוק

 -- דיירפ ןיא עטקילייהעג

 !הנוז ןַײד טימ יג לאקזחי

 (ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל ןוא טנעה יד טכערברַאפ) היעמש

 !טניה היפונּכ ןַײד טימ ןוא לאקזחי

 !סױרַא !סױרַא

 (קירוצ ךיז טּפַאכ)

 ,בַײלברַאפ ,ָאד בַײלב ,ןיינ ,ןיינ

 ,סיוא ייז דיירפ ןַײד גניז ןוא

 --גָאז ןוא גניז ,גניז

 ,טבַײרטרַאפ -- דיירפ ןַײד

 ...גָאלק זיא גנַאזעג ןַײד ןוא

 --דייר ענַײד
 ,דיילק ןַײד יו ,קיצומש ,קיצומש ןענעז יז

 --המשנ ןַײד ךיוא ױזַא -- ףוג ןַײד יו

 !ןייש טינ זיא יז
 !קעלפ רעסיורג ןייא ,רעקידורב ןייא

 -- קערד ןסעגעג בָאה ךיא לאקזחי

 !ןייר ןבילבעג ןיב ןוא
 -- ןסעגעג ןקיליײה ַא ןופ חבזמ ַא ןופ טסָאה וד ,וד ןוא

 !אמ ט טסיב וד ןוא
 יד םורַא טמענ ,סערעירַאב יד ףיוא רעדיוװ טרעטעלק רע ,לקע טימ םיא טזָאלרַאפ)!ןסערעד רימ טסיב

 ולֵ* = ּולֵא ןעו

 (ייז ןשיווצ טדניװשרַאֿפ ,םענעי ,םעד ,םילוג

 -- רעה ,רעטָאפ ןיַײמ טסיב וד !רעטָאפ בָאחַא
 .רעמ טינ סע ךיא ןיב טצעי ,ןעוועג ס'ניב ךיא הילוק

 ?דָאש ןייק טינ ריד זיא יצ --ּפָא ךיז ןוז ַא ןופ טסגָאז בָאחַא

 ,..טָאג ןופ יו ךיז ןוז ַא ןופ ןגָאװצּפָא רעטכַײל זיא'ס הילוק

 --ּפָא ןוז ןַײז ןופ ךיז טגָאז רע ןעוו ,עטַאט ַא בָאחַא

 !ךיוא ךָאד טגָאזעגּפָא ךיז טָאג ןַײז ןוֿפ רע טָאה
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 הילוק

 בָאחַא

 --ןענופעג טָאג ךיוא וטסָאה -- ךימ ָאד קידנעניפעג

 ,טקילײטַאב דרע'רד ףיוא ןטײקכַײר ענַײמ ןיא זיא טָאנ

 קלח ַא בָאה ךיא ,ךיא ןוא

 -- ךייה ןַײז ןיא

 !קיליײה עדייב ןענעז רימ -- ךיא יא ,רע יא

 !דרע עצנַאג יד ,דרע יד זיא ןַײמ

 --ןַײז יא ,ןַײד יא ,ןַײמ יא

 ,ןַײש יד ןייא ןוא ןוז יד ריא רעביא ענייא

 !גינעק ריא ןיב ךיא

 --רע יא ,וד יא ,ךיא יא

 ,קינייװ רימ זיא ןויצ

 !רעמ ליוו ךיא

 !טלעוו עצנַאג יד !טלעוו יד ליוו ךיא

 ,דלעה ַא רערעסערג ַא ןיב ךיא

 ןרַאפרעד רעמ ןוא ךָאנ רעגילק

 ,הערּפ ַא יו

 -- רסָאנמלש ַא יו

 !רעסערג ןיב ךיא

 !רעסעב

 טָאה עלַא יז ןופ רענייא רעדעי

 דרעווש ַא ןופ חוּכ ןטימ
 --דרע יד טשרעהַאב

 !טָאג טימ יז ןשרעהַאב לעװ ךיא

 ?רע זיא רעװ ?טָאג ןַײד זיא רעוו

 :רעה'זיב סָאװ רעד

 (ענעצס ןטימ ןיא זַאטסקע ןיא וצ טמוק רע) !דיירפ

 -- דיײשַאב רעד ןוא ,ָאי ,ןבעל ןופ שינעטער סָאד

 !דיירפ

 ,סיוא רימ טימ עלַא טפור ,סיוא טפור

 :טייהרעליטש רע ,לוק ַא ףיוא רעוו

 !דיירפ !דיירפ

 ,ךַײא ןסיגרַאפ דיירפ טימ לעװ ךיא

 ,ךַײט ַא דיירפ טימ
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 ,סיורג ןדיירפ ענַײמ טימ

 ,בוט-םוי ןַײמ ךיַײא ןיא ןפרַאװנַײרַא לעװ ךיא

 ,בוט-םוי רעד סנעמעלַא רעיַײא זיא'ס

 !םיא טנָאקרעד ,טנָאקרעד

 --רעצנַאג רעד ,דרע רעד ןופ בוט-םוי רעד

 !ןצנַאט טמוק !טמוק

 ,טָאג טגָאז !טצנַאט !טצנַאט

 !דָאר ַא טצנַאט ןוא ןָא ךיז טנעה יד רַאפ טמענ

 - ןעִילפ וצ ןָא ךָאד ריא טבייה ױזַא קידנצנַאט

 ,עלַא ריא -- קידנעִילּפ ןוא
 !קיביילג ריא טרעוו

 -- ןויצ ןלַאפעג זיא סע

 --ןלַאפ טעוװ ךיוא לבב

 !קיבײא זיא דיירפ רעזדנוא ןוא

 !םוטעמוא ןוא

 -- איבנ ריא ןעוועג סהדוהי גרַאב ןיא ןיב ךיא

 !לבב ןיא ךיוא סע ןיב ךיא

 --םוק ךיא ווו ןוא

 !טימ יז גנערב ךיא

 -- דיירפ יד ,דיירפ יד זיא סע

 טלַארטש יז
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 ,דייר ענַײמ ןופ ,רימ ןגיוא ענַײמ ןופ

 ,יולבלמיה ןופ ןוז יו

 ,טלַאפ יז

 ,יוט יו

 .ױרפ ַא ןופ "!ךיד ביל ךיא" ,"!ביל ךיד בָאה ךיא" רעד יו

 -- ךיירפ יד

 --טימ יז טמענ א

 ,טייג ריא רָאנ ּוװ

 טרעוו ריא רָאנ וו

 ,טײרּפשעצ

 !דרע רעד רָאג ףיוא

 !טימ יז טמענ ,ָא
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 --טעמדיוועג ךַײא רַאפ זיא יז

 ,דיי ַא ךיא יו טַײז
 --דַיי רעד ,רעתמא רעד ןיב ךיא

 .טינ דִיי ןייק ןיוש זיא --דִיי רעד ,רעתמא רעד ןוא

 !דיירפ טימ טכיירגרעד סי'בָאה ךיא
 זיב ןענעק ןכיירגרעד ףרַאד ןעמ

 --זיא ןעמ סָאװ ןרעוו טינ

 !דייה סיוא טרעוו סָאװ דייה ַא זיא ןַײז דַיי סיוא

 ,עדייב ייז ,ייז ןבייהרעד ,דיירפ יד טָאה סע

 ...ןרעטש יד וצ שזַא ,ךיוה-ךיוה

 !ןרעטש יד וצ ךימ בייהרעד ,דיירפ ,ךימ בייה ,ָא

 ...ןרעוו טינ ךייה רעכיוה ןיא ,ךיא ןרעטש יװ געמ ןוא

 !טרעה "!ןרעטש יד וצ שזַא" (טגערעגֿפױא) הילוק

 ,דרע עצנַאג יד טצעי טשרע טלָאװעג טָאה רע

 --ןבילבעג ַײרט ןויצ טינ זיא סע רעװ רָאנ

 !ןביל טינ ךיוא לבב טעוו
 ...ןרעג ,עצנַאג יד ,דרע יד ,טינ יז טָאה רע

 :טמענרַאפ ןוא ,עלַא טרעה

 (בָאחַאוצ+ !ןרעטש יד וצ שזַא ליוו רע

 !דמערפ רימ טסיב וד

 !שטנעמ רעד ןיב ךיא בָאחַא

 !שטנעמ ןייק טינ זיא --טינ דִיי ןייק זיא סָאװ דיִי ַא / הילוק

 ,רענַײז שרוש רעד טינ זיא שטנעמ רעד ןיײלַא
 ...םיא ןיא טציז רקיע ןַא ,ךָאנ סעּפע רָאנ

 םענַײז רקיע םעד קנַאד ַא

 --סיורג רע טסקַאװ
 סױרַא םיא רע טסַײר ןוא

 ...םיא ךָאנ ,שטנעמ ןכָאנ זיא
 --דמערפ רימ טסיב וד

 ...טקעמעגסיוא ןצרַאה ןופ ךיז עדייב ןבָאה רימ

 !קעװַא
 !רעטָאפ ,רעטָאּפ ,ָא קעװַא ןיוש ךָאד ןיב ךיא בָאחַא

 -- טיירב ןוא טַײװ ןגעוו טימ
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 בָאחַא

 ליגיבַא

 דיירפ ןוא טכיל טימ

 ...ןטָאשַאב ןוא ןסָאגַאב

 גנוי הדוהי ןיא ךָאנ

 ןטָארטַאב ךיא בָאה

 ,געוו םעד ,םיא

 ...קנופ ַא רימ ןיא ךיז ןדנוצעגנָא טָאה

 --קעװַא ןיב ךיא

 ...ןסקַאװעגסױא ךיא ןיב לבב ןיא

 --ןעוועג טסיב וד סָאװ ןבילבעג טסיב ,רעטָאפ ,וד

 (ןליגיבַא ףיוא ןדנָאװעג ןקילב טימ טבַײלב) ...ןשקע ןַא

 --וד ןוא

 -- ןעקרעד ךיא ,רעטסעווש ,ךיד ןעקרעד ךיא

 יוד ,ליגיבַא ,םוק

 (רעטָאפ ןפיוא טזַײװ)

 --וצ ךימ טלַאה רע

 ...טסעז וד

 ,טסעפ ךיד טלַאה רע

 ,..רעטסעווש ,ָא

 !טסעפ טינ ,טסעפ טינ

 --רעטסעפ ןטלַאה טינ ןליגיבַא ןַײז ףרַאד הילוק

 --םערָא ןַײז יו רערעמ ןליוו ןַײז ּפָא ךימ טלַאה סע

 ...ןטוג טימ רָאנ ,ןזייב טימ טינ ךימ טלַאה רע

 ?לטומח זיא ּווו

 ?ןַאמ ריא זיא ּוװ

 - -ןרָאװעג ףיט ןפָארטעג רע זיא לַײּפ סאנוׂש ןופ

 ןַאד -- רעיומ סמילשורי זיא'ס ןלַאפעג ןעוו

 ...ןלַאפעג ךיוא רע זיא

 --עלַא טימ זיא לטומח

 ...ןעמַאזוצ קעװַא זדנוא עלַא טימ

 --עמַאמ ַא ָאד ןרָאװעג דמַאז-רבדמ ןיא זיא יז

 - טַאהעג דניק ַא טָאה יז

 !ןבעל ַא !דניק ַא

 --ןבעגעגקעוַא טוט םעד דניק סָאד טָאה יז
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 הסדה

 ולא; ײ+ ול/ ןעו

 תהיעמש

 1עו
 ושֵא --

 ילֵ* ַײ+

 ...תרּפ ןיא םיא טימ ךיז ןפרָאוװעג טָאה יז

 -- ןעמּוװשעגקעװַא טַײװ ענַײז ןלעװ יד טימ ןוא

 (ףיוא קיורמוא םיא טבייה ,ּפָאק םעד ּפָארַא עלַײװ ַא טזָאל !ןעמוקעגמוא

 ?יז זיא ּוװ !יז !הדלוח

 ןזיװַאב טָאה יז

 -- קיר'צ ךיז ןרעקמוא

 ?קירוצ דנַאל ןיא ןבורח ןיא ?קירוצ

 ...!ןפרַאװ ךיז ךיַײט .ןיא סָאװ עבלעז סָאד

 ןזבע)ל םענופ ןוא טוט םענופ רעדנעל יד טָאה לרוג רעד

 -- ןבעגעג זדנוא

 .ןפרַאדַאב רימ סָאװ ןבעל ןופ דנַאל סָאד זיא סע

 ?אנבש זיא ּוװ ןוא

 (ןאנבש ןוא ןהילטבַא ףיוא טזַײװ) !רָאנ ףערט !ףערט

 .עפרַאה ַא טימ רענייא

 (טקידיײלַאב ,עלַײװ ערעגנעל ַא יז קידנקוקנָא)

 --ייווצ ןענעז יז

 ,טַײל עגנוי ייווצ

 --ייז עדייב ןוא

 (ןהיעמש ףיוא טלַאֿפ קילב ןַײז) ...טַײז ןיײמ ןיא ןקוק עדייב טינ

 (קירוצ םיוק טערט) !רעד !רעד ?זיא רעוו רעד ןוא

 !היעמש

 (סטכער ןופ ןבָאחַא וצ וצ טלַאפ)

 !רע

 --רעמ ןגיוא ענַײמ טינ ביילג ןוא קוק ךיא

 !רע

 יוד !וד

 ?ּוװ ןופ

 ?ךיוא וד

 !ךייה רעד ןיא טרָאד ...טרָאד ...טרָאד ןזעוועג טסיב וד

 ,ןֿפָאלטנַא שינעגנעפעג םעד ןופ ...ןֿפָאלטנַא ָאד ןופ ןיב ךיא

 --עיירפ ַא ,םייה ַא ןיא

 ...ןֿפָא ןוא יַײרפ

 ,היעמש ,טייהיירפ יד
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 הילוק

 בָאחַא

 היעמש

 4 א } יו; ןזו

 דנַאל םעד ןיא טינ ,זדנוא ןיא זיא יז

 ...ןענעז רימ ּוװַא

 !ןעמ'רישַאב זדנוא רָאנ ,דנַאל םעד טינ יז לָאז ןוא

 ?ןהָימרי ,םיא ןעזעג טסָאה וד ,טרָאד ןופ טסמוק וד
 םענעי ןיא ,ווירב ןיא טרָאד ןדייב זדנוא טָאה רע

 ...ןענערב ןלעוו רימ זַא ,זדנוא טגָאזעגסיױארָאפ
 !ןילַא ריד רָאנ

 (ןהיעמש וצ) !טוג זיא

 ,ןייג ןעמַאזוצ ריד טימ רָאנ ןבעל ןיא ליוו ךיא
 ...םַאזניימעג ריד טימ ,ריד טימ
 ,..טולב ןסיגרַאפ

 ...םַאזנייא ךיא ןעק --ןברַאטש ןוא ןרעוו טנערברַאפ
 ?שטנעמ םעד ,ןרעטצניפ םעד םיא ןעזעג טסָאה וד
 .ןעזעג

 ...טרעהעג ךיוא םיא טְסָאה וד

 .דרע'רד ףיוא םיא ןטָאש ַא יו ןעגנַאגעגכָאנ ןיב'כ
 ...טזומעג טלָאװ'כ יו ,םיא םוצ ךימ ןגיוצעג טָאה סע
 ןעוועג םיא טימ םוטעמוא ןיב'כ
 ...טסּוװעג טינ רענייק טָאה'ס
 | ?סָאװ ,ונ

 ?ןערב ַא טימ טרעטסעל ןוא ץלַא ךָאנ טליש רע

 !זָאל !זָאל

 ...טשטנעב רע ןעוו יו ,טליש רע תעב רעמ םיא ביל בָאה'כ

 ,ךיג סע טכַאמעג טסָאה וד ,עז ,עז
 ...ךיז טרעדנעעג ךיג טסָאה
 ,םיא ביל ןעמוקַאב טסָאה

 ןעמעד

 --ןעמעוו ןגעקטנַא
 ...ןבירשעג ױזַא ףרַאש טסָאה

 ,ור וצ זָאל

 ,ךיא יו ךָאנ רעקירעיורט זיא'ר
 !וד יו רעמ לבב ןיא זדנוא ןבעל סָאד טלעּפַאב ןוא

 !ָאה !ָאה
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 !ָאי היעמש

 -סיוא ןטייקרעטיב טימ סוּכ םעד ןיילַא טקנירט רע

 ,ןבעגעגּפָא ךיז רעצ םעד ןיײלַא ,ןײלַא

 ,סיורג ןענַײּפ יד ךיז ףיוא טּפעלשעגפױרַא

 --רעווש טנלע םעד

 !ןבעל סָאד זדנוא לבב ןיא טלעּפַאב ןוא

 (שינָאריא)

 -- "לַײװרעד" ףיוא ןבעל סָאד

 ...לייאעג ןיא ןפָאלש יװ ,עבלעז סָאד זיא סע

 --רע יװ רע רָאנ

 --רעמ ךיז ריד טימ יירפ ךיא

 !רעדיװ ךיד עז ךיא סָאװ ךיז יירפ ךיא

 ןרָאד ַא יו לבב ןיא ןעוועג רימ טסיב

 ,ָאד ןעוועג טסיב וד ןמז-לּכ רימ גנורעטש ַא

 !רעדיװ-רעדיק ןַײמ

 ןרָאװעג טינ גנילצולּפ רעבָא טסיב

 ...טרעדנעעג ךיז טָאה ץלַא ןוא

 ...וד ,וד

 ןפָאלטנַא טסיב .וד רָאנ יו

 ,רימ טלעפעג וטסָאה

 ,ור ןייק טַאהעג טינ בָאה'כ

 ...רימ טלעוו יד ריד ןָא זיא ןרָאװעג גנע

 ...וד ,וד

 -- ןפָאלש ןַײמ ןיא ךיד ןעזעג בָאה ךיא

 ...ור ןייק טַאהעג טינ ןפָאלש ןַײמ ןיא ןוא

 ,ןסירעגפיוא ךימ ףָאלש ןופ לוק ןַײד טָאה סע

 ,..טביוטרַאפ ךימ ןכַאװ ןיא טָאה ןוא

 --רָאװ ףיוא ןוא םולח ןיא

 !רָאי עטוג יד לַא וצ

 ?ןטַײדַאב ס'לָאז סָאװ

 .ןסיוו וצ ןָא טינ ס'בייה ךיא

 עביל ןַײמ ?יורפ ןַײד וצ ענַײמ עביל יד ס'זיא

 ?רָאג רעיורט ןַײד וצ

 ולֵ* יד רלֵ/ ןזו
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 !טביולגעג טינ בָאה ךיא סָאװ

 ?טכַאלעגסױא בָאה ךיא ןכלעוו רעיורט רעד

 ?ןטַײװ ןופ ןעזרעד ןוא ןטנָאנ ןופ טכַאלעגסיוא

 ?סָאװ ?סָאװ
 ?הביס יד זיא סָאװ
 ?ןסיוועג ןַײמ ףיוא ױזַא רעווש ךיז טגיילעג טָאה סָאװ
 - ?טביױרעג ור ןַײמ טָאה סָאװ

 ?טכַאמעג קיורמוא ךימ

 ?סָאװ רַאפ

 ,סָארדרַאפ ןיַײמ ןיא טגערפעג ךיא בָאה ?סָאװ רַאפ

 (ןהסדה ףיוא טזיַײװ)

 ...טכַײלשעגנַײרַא זדנוא עדייב ןשיוװעצ ןטָאש ַא ךיז טָאה
 ?ןעשעג זיא סָאװ
 ,ןעוועג ס'זיא ,היעמש ,ןדניוושרַאפ ןַײד

 !ןעמוקטנַא ןיײד
 !ןעמוקעג טסיב וד ,ָאד וטסיב טציא

 !ןַײז ָאד טסעוו וד

 ,יורפ ,ָא

 -.טכַײװ רע ,עז ,עז -- זדנוא ןשיווצ ןטָאש רעד
 ,ןַײש רעקידרעִירפ רעד טלַאפ םענַײז ףיוא טרָא ןפיוא ןוא

 ,טכַײל ןרָאװעג זיא רימ
 --טינ גערפ ךיא ,טינ ןיוש שרָאפ ךיא

 !ָאד טסיב !ָאד טסיב

 !רענגעק ןַײמ

 --עדייב רימ ,רימ עדייב
 !ָאי
 --טביורעג רימ ןטַײװ רעד ןופ טסָאה וד סָאװ דיירפ ןַײמ

 ,ץנַאג רעדיוו זיא דיירפ ןַײמ

 ,יולבלמיה ןיא ןוז יו
 יורפ יד ךיוא יו

 טביולרעד רימ זיא יורפ יד

 ,ןדיירפ ןיא ןוא עביל ןיא יורפ יד
 - ץנַאט ַא ןיא :ךיז ץנַאט ַא ןיא ךיא זָאל טָא
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 !ָאד טסיב

 !גירק ריפ ךיא ןעמעוו טימ ,םעד ןיוש רימ רַאפ בָאה ךיא

 !גיז ןיא ביילג ןוא ףמַאק םוצ טיירג ןיב'כ

 ...ָאד טסיב וד סָאװ טוג ,ָא

 ,ױזַא ךָאד שרעדנַא ןענעז רימ ,היעמש ,היעמש ,ָא

 ןדיישרַאפ ױזַא

 !עדיײב רימ ,ױזַא טנָאנ ןוא

 --?ןענַאװ ןופ ,גָאז ,היעמש ,גָאז

 (ןייטש ַא ףיוא ןגָאלשרעד ךיז טצעז) היעמש

 (ןֿבָאחַא וצ ךיז טעילוט ,ןהיעמש ףיוא קידנקוק לופשינעמייהעג ,טקנעברַאפ) | הסדה

 --ןענַאטשעג זיא רע

 .טצעזעג ךיז רע טָאה טציא

 ןדייר טינ ליוו רע

 (סיוא טפור) -- ןדייב טימ ,זדנוא ןדייב טימ

 !טצעי ךָאנ !טצעי ךָאנ

 ךיא טלָאװ

 ךיד ןזָאלעג

 !םיא וצ קעװַא ןוא

 (ץוש טכוזעג טלָאװ רע יוו) היעמש

 !בָאחַא
 !םיטש ןַײז הסדה

 !דיירפ ַא -- םיטש ןייק טינ ,ןיינ

 ...םיא ַײב טניוװ יז ,ריד ַײב טינ ןיינ -- דיירפ יד

 --דייל רעסיורג ןַײז ןופ ףיט סױרַא טלעווק יז

 !ךיירפ יד

 ,ךיז סױרַא עקיר'יורט ןגיוא ענַײז ןופ טסיג יז

 טכיזעג ןַײז ןקיטעמוא ,ןסַאלב ןופ טלַאפ סע

 ,טכיל ַא

 ,עסיורג ַא ,עכעליירפ ַא

 ,ליורג ןיא ןטגָאטייװעצ ןַײז ןופ ,טפירט יז

 ,ליומ ןַײז ןופ םיא ּפָארַא

 --ּפיל ןופ טיר ןוא לופ ןוא

 (ןבָאחַא םורַא טמענ) !ביל םיא בָאה ךיא
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 היעמש

 הסדה

 היעמש

 היעמש

 הסדה

 היעמש

  הסדה

 !ןכַאל ליוו ןוא ןענייוו ליוו'כ

 (ךיז טעב)

 !בָאַא

 (ןהיעמש וצ) !םיטש ןַײז

 רעדיוו ןעמוק ךָאנ ריד וצ לעװ ךיא

 ,טייהרעליטש

 ןפיט ןיא ,ףָאלש ןַײד ןיא
 ןצכעל ןַײמ ןיא ריד שוק ןוא
 ,רעדילג יד סיוא

  -ןצכע רעקידנפָאלש ַא טסעװ וד

 ,ןפיטש ךיא לעװ ,עקידעכַאװ ַא ,ריד םורַא ,ךיא

 דיירפ יד ,דיירפ יד ןעמיטָאנַײא ןוא
 ...!ןצכערק עפיט ענַײד ןופ

 ,ןַײא ךיז ריד ןיא ןוז ַא'וװ ,דַײנש ךיא
 ןַײש ַא לעה יו

 ,ןקלָאװ .ַא ןיא ךיז ןַײרַא טסַײר סָאװ

 (לסקַא טבָאחַא וצ טשלחרַאּפ וצ טלַאפ ןוא ןהיעמש ןופ ּפָא ךיז טרעק יז) !ןַײמ ןקלָאװ !ןקלָאװ ַא

 !ןַײז ןיוש ליטש יז לָאז ,ָא

 -- ןגלָאּפ יז טעוו ךיד --וד ,ריא וד טעב
 ...דניַײרפ ןזעוועג לָאמ ַא ךָאד ןענעז רימ

 !טנַײה ךיוא
 !טנַײפ טעמוא ןַײד בָאה ךיא ,ביל ךיד בָאה ךיא
 (ןהיעמש וצ ךיז טסַײר) --טעמוא ןיַײז ,ביל םיא בָאה ךיא

 !ךימ םורַא םענ ,ָא

 (טפַאהצרַאמש)

 .ּפָא זָאל

 ּפָאק ןַײד גייל ָא
 ,טסורב רעד ףיוא רימ ןקיר'יורט ןַײד
 --ּפיל רעליק ןַײד ןופ רעַײפ סָאד רימ ןרעטש םוצ וצ גייל
 טסּוװעג טסלָאװ וד ןעוו ךַא ,ןיינ ,טינ טסייוו וד

 ּוביל ךיד בָאה'כ יו
 --זָאל ,ךימ זָאל ,ָא

 ,ליק זיא טניוו ַא
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 היעמש

 ליטש ןוא םייהעג ּוװ ץעגרע ןופ טמוק רע

 ,ןבעווש וצ
 ןבעל ַא טזָאלב ןוא

 -- זָארג ןיא ןַײרַא סייה
 !זָאלב יזָאלב

 ,טניוו רעקידנענייוו ,רעקיטעמוא ָא
 ,ןַײמ וד טניוו ,ָא
 ,סיוא ךימ דַײמ טינ
 ,ןַײרַא ךיז ענַײמ ןשינעטלעהַאב ןיא סַײר

 !סיוש ןיא ,רימ וצ סיוש ןיא

 (ןבָאחַא ףיוא ןָא טלפייווצרַאפ ךיז טרַאּפש) .,.עטיירב יד טימ ,ךימ וצ ןעלגילפ יד טימ קעד

 !ןטייװצ ַא ןופ סמערָא ןיא טינ ךימ סיוטש ,ָא

 !דניק ןייק טינ לבב ןיא טסליװ וד ,סייוו ךיא

 ןיב ךיא !ךימ ליוו !ךימ ליוו

 ,ןירג לזערג ַא

 ,טכַאמשרַאפ

 -- טנערבעג ןוז סלבב ןופ

 :טנעה יד ריד וצ קערטש ךיא
 !טניוו ָא

 ...טכַארַאפ טינ ,גנוטסולג ןַײמ טכַארַאפ טינ ָא
 ,ץכעל ןוא ריד ךָאנ סיוא יג ,רַאג ,ךיד רַאג ךיא
 ,סטכעלש ןייק םעד ןיא עז טינ

 ...דניז ןייק טינ ןוא
 ...ייוו ,,,ייוו

 !רע יװ ךָאנ רעגרע טסיב
 יידיא ןַא ןופ טדער רע

 -- ןיוש רעמ יצ רעקינייװ יצ ,ָאי ,רעשלַאפ ַא

 סױרַא ריד ןופ טדער סע --וד ןוא

 ,סיורג הוואּת ןַײד
 !רעמ טינ

 ...ןשרעהַאב טינ ךיז טסנעק וד

 --טעמוא ןַײמ רָאנ טינ ,רָאנ רעיורט ןַײמ טינ זיא'ס
 --ךיז םורַא קוק ,ָא
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 הסדה

 היעמש

 הסדה

 היעמש

 הסדה

 היעמש

 הסדה

 היעמש

 םורַא רָאנ ךיז קוק וד

 -- ןדִיי ףיוא ,ענעבירטרַאפ ףיוא

 ...םוא טמוק קלָאפ ַא

 !ןלַאפרַאפ

 -- םידיחי יו רעקלעפ
 !עלַא ןברַאטש סע

 --דִיי ַא ,יוג ַא טברַאטש סע
 !ןברוח ןַײז סיורג ןוא קלָאפ סעדעיַא
 ?טינ ןהירזע ףיוא וטסגערפ סָאװ
 --לבב ןיא עשי{דִיי ףןיוא ,ךיז רעדניק ףיוא ךָאנ טינ גערפ ךיא

 ...ןוז ןַײמ ןַײז רע געמ

 !איבנ ַא זיא רעטָאפ ןַײז סָאװ ,ןוז םעד ייוו

 ןוז יד ,ענעגנַאגרַאפ יד יװ ןעוועג ןייש זיא'ר
 (קִיורמוא)

 וגָאז ,גָאז ?ענעגנַאגרַאפ יד יװ סָאװ רַאפ ?ןעוועג סָאװ רַאפ
 --גָאט רעד ,רענעגנַאגרַאפ רעד יו ,ןעוועג ןייש זיא'ר

 !גָאז ,הירזע זיא וו

 (ןעוזיױּפ .ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל יז ...ןברָאטשעג זיא רע

 !גָאלק טינ
 !ןייװ טינ
 --ןרערט ןייק סיג טינ

 ,ןייגרַאפ טסייה ןברַאטש

 --ןרעוו טינ
 ,טכעלש עקַאט זיא'ס

 ,רעטנוא ןטלעוו ןעייג סע

 --ןענוז ךיז סיוא ןשעל סע

 ,רעטנוצ יו טור ןוא גנוי
 ,ןרעטש ןלַאפ'ס

 ...ןענורעצ ןיוש ןוא טשרע ןעגנַאגעגפיוא
 -- טכעלש עקַאט זיא'ס

 -- ןבערטש ןיא ןוא ןבעווש ןיא

 - !ָאטינ ןיוש ןוא
 ןבעל ןבַײלב רעבָא רעגרע

244 



 11ו ולא

 ...טכענקרַאפ ןַײז ןוא

 ,ָאד ןַײז זיא רעגרע

 !ןיַײז-יײרפ טינ ןוא -- לבב ןיא --

 (טנעה יד טבייה) ...רעטנוא טינ ךיוא ןעייג ןוא טינ ןבעל רימ
 ןזַײװַאב רימ ןוא --טָאג ,זדנוא ַײרּפַאב
 !רעדנּוװ

 יוד יװ !וד וו

 ןעניוװ זָאל

 --ור ןיא רעקיטסיַײג ןיא ןטעברַא ןוא זדנוא םייה רעיַײרפ ַא ןיא
 !ןפַאש ןלעװ רימ

 יוד יוװ !וד יו

 ,ןפַאג ןלעװ רעקלעפ ןוא
 -- ןעניוטש ןלעוו

 :ןביילג סע םיוק

 "!ןבייהרעד קלָאפ ַא ךיז ןענעק לָאז ױזַא"
 !יירּפַאב ,טָאג ,זדנוא ַײרּפַאב

 ןלַאפ רעזדנוא ןיא ףיוא זדנוא בייה ָא
 .ײנַאב ןוא

 !עלַא ייז ףיוא טינ טרַאװ ןוא וד ךיז ַײרפַאב
 ;ןַײז-ַײרֿפ יו ןָא רערעווש טמוק ךיז ןעיַירּפַאב
 ,ךיוא רעמייב טימ דלַאװ ַא ןעק ןַײז-יײרפ
 ,ץלָאה רעקיטש ךיוא

 ךיוה עקַאט טסקַאװ יַײרפ זיא סע רעוו

 ...ץלָאטש אלימב זיא ןוא

 -- ןזַײא ןַא ןַײז רעבָא ןעמ ףרַאד ךיז ןעיַירפַאב וצ ףיוא
 !ןזַײא ןַא ַײז

 רעיַײּפ ןיא ךיז ןזַײא ןַא ףרַאװ

 !ךיז ַײרפַאב ןוא

 ,גונעג קרַאטש טסיב

 ,טפַארק ןַַײד ןרעדנּוװַאב וצ ןוא

 ,גולק טינ רעקיר'יורט ַא זיא'ס ןוא קירעיורט רעבָא טסיב
 ...טפַאשנדַײל יד ךיז ןיא טקיטשרעד רעקיר'יורט ַא
 ּפָארַא קירעיורט טסזָאל
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 --ּפָאק ןרעווש ןַײד

 ...ּפָא ךיז קילעזטַײל ןעגנַאלרַאפ ןופ ,ןדיירפ ןופ טסגָאז וד

 (רעיילש ַא טסורב סהסדה ןוֿפ ּפָארַא טסַײר רע) :קוק ַא ביג ,ָא

 !קומש םעד ּפָארַא

 !טסורב ןַײד ןופ עלַא סעטכָאמש יד ּפָארַא

 ?ױזַא ןעוו ןיוש ןעזעג יז וטסָאה יצ :עז ,עז

 -- טסולג יז

 !ךיוא ךָאד טסולג וד --וד ןוא

 ,ךיוה ןיײד טימ יז בעלַאב

 ,יוט ןַײד טימ יז סיגַאב

 ,רעטיצרַאפ ,טַאלב ַא ריא רעביא רעטיצרַאפ

 ,עטינ ,ענַײד ןגיוא יד ּפָא טינ רעק ,ָא

 רעטרַאצ ןוא רעלעדייא רעד ןופ

 -- בַײװ ןַײד ןופ

 !עטרַאטסַא היעמש

 : --יז ןָא קוק בָאחַא
 ,םינּפ ןייק טינ זיא'ס

 !בַײל ןייק טינ

 ,טרעלקרַאפ ףיטלמיה רעד זיא סָאד

 ,דרע רעד ןופ עלַא ןטייקכעלרעה יד

 --םימי ענ'סָאגעצ טיירב

 !ןעמַאזוצ ץלַא

 !ןַײא ייז ןיא ךיז קוק ,קוק

 ,ןַײש םעד ןיא ךיז קוט ,קוט

 ,רעטנוא ךיז קוט

 ,רעטנומ רעװ ןוא

 ,טױטַאב שירפ ןּפיל יד

 --טיור ןּפיל יד

 !םַאזלַאב ַא

 - ןָא זדלַאה םעד קוק
 רעמירַאװ ַא

 רָאמרַאמ

 -- ןעלסקַא יד סַײװ ןוא
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 היעמש

 בָאחַא

 --ךיז טגנעה יז טלעוו עצנַאג יד ,עז ,עז

 ,עטקנעברַאֿפ ןוא עטמולחרַאפ ַא טָאה

 ,ןעלסקַא עריא ףיוא ךיז ןעגנַאהעגפיוא

 !ןסקַאװ ןייא ןיא ץלַא טלַאה ןוא טסקַאװ ןוא

 !ןביוהרעד טלעוו עצנַאג יד טרעוו סע

 ןביוט יד ןָא קוק
 --טסורב ריא ףיוא

 ,ןגרָאברַאפ יו ןוא טקעדעגפיוא ןביוט יד

 --טסול ןיא ףױא ןעייג ןוא ךיז ןעייגרַאפ

 ,..טסּוװעג םעד ןופ טינ ןטלָאװ יז יו ןוא
 --ןעקרָאװ ןטלָאװ ייז יו ןוא ןגַײוװש-ןגַײװש ייז
 ױזַא םוטש

 ױזַא םורפ ןוא

 -- ןטרַאװ ןטלָאװ ייז יו ןוא

 !עטרַאטסַא

 !בַײװ ןיַײד

 ,בַײרט טינ

 ביג טינ ,יז סמערָא ענַײמ ןיא בַײרט טינ

 !ביל יז בָאה ךיא ...קעװַא רימ יז

 ...ךימ טָאה יז יו ,ביל רעקרַאטש יז בָאה'כ
 ,..ךיד טָאה יז יו ױזַא ביל יז בָאה ךיא
 ,ןָא דיירפ ַא ריא ףיוא טפרַאװ טעמוא ןַײד
 ךיז ןַײא םענַײד ןיא רעצ ןיא טסע יז
 ןדע-ןג ןיא סָאװ טוט םענופ לּפע םעניא הווח
 !ריא ןַײװ ַא יו זיא'ר

 ,סיז ריא טקעמש רע --רעצ רעד רערעטיב ןַײד
 !קידיירפ טרעוװ ןוא םיא טקנירט יז
 ,טסיוו רבדמ ַא ריא זיא דיירפ עלופ ןַײמ
 .קידייל-טקידיילעגסיוא רבדמ ַא

 ,ןייטשרַאפ טינ סע ןעק ךיא

 !דוס ַא'ס ...ןיינ ,טינ ךיוא וד

 -- ןיילַא יז

 ...ןרעלקרעד טינ ס'כיז ןעק יז
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 | !טָאג ָא

 -- ןרעטש ענַײד ןופ ףיוא תודוס יד ּפַאכ ךיא

 ,ףיט ענַײד םימי יד עוועטנורגרעד ךיא

 ,בירט םענַײמ ןופ ,דנַײרפ ןופ טימעג סָאד רעבָא טינ

 ...ביל בָאה ךיא סָאװ ,יורפ ןופ ץרַאה סָאד טינ
 !ןרעלקרעד דיירפ ןַײמ ןײלַא טינ ךיז ןעק ךיא

 --סמערָא ענַײמ ןיא טינ יז סיוטש ,ָא

 !ביל יז בָאה ךיא

 ...ּפֶא ריא ןופ ךיז ךיא גָאז -- ביל יז בָאה ךיא לַײװ ןוא

 ...םערָא --זיא רימ טימ יז ןוא ,ךַײר ריא ןָא ךיוא ןיב ךיא

 רעבירעד ךיז ַײב לַאפ ךיא

 ,ּפָארַא טינ

 -.עביל ןַײמ זיא סיורג

 --רעבירַא ריא ןסקַאװ עסיורג ןדיירפ ענַײמ

 :טרעה ,ןדִיי ,טרעה

 ,רע יו טקנוּפ ,הדוהי טַאהעג ביל בָאה'כ

 ....רעמ רשפא ןוא

 ,דרע'רד ףיוא דנַאל ַא וצ עביל ַא ןופ ךיז ּפָא רעבָא גָאז'כ

 !יורפ ַא וצ עביל רעד ןופ יו

 -- טביורעג רימ ןויצ ןעמ טָאה

 !ָאד לבב זיא

 ,העש יד ןַײז טינ לָאז סע ,ךַא -- רעמָאט ןוא

 - טרעטשעצ רימ לבב טרעוו

 !ןַײז ידמ טעװ !ןַײז סרּפ טעװ

 !טלעװ עצנַאג יד ןַײז טעוװו

 :ןַײא ךיז טרעה ,טרעה

 ,טנַאה סטָאג טרירעגנָא ,ךימ טרירַאב טָאה סע

 .  :ױזַא רימ וצ טגָאז טָאג
 ,דנַאל ַא ןיילק ,ךַײא דנַאל ַא טרעטשעצ בָאה ךיא

 !טלעוו יד סיורג ךַײא ביג ןוא

 ,לעה ענַײמ ןדיירפ יד טגנערב ,טײג

 !דרע רעד רָאג ףיוא
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 ,םימי רעביא ןוא עטַײװ תוירבדמ ןיא

 -- טלעצ ןדעי ןיא ,קעה ןדעי ןיא

 !דיירפ

 !עמַאמ ריא טינ זיא דיירפ ןעוו -- טייקיטכערעג טינ זיא'ס

 --דייר יד ערעַײא ןוא וטפיוא רעַײא שירַאנ זיא'ס

 ...דיירפ טימ טּפַאזעגכרוד טינ יז ןענעז םיוק

 ?גנַאזעג זיא סָאװ ?גנַאזעג

 --גנַאלק ַא טסוּפ

 .ןעמונעגכרודַא ץנַאג טינ דיירפ רעַײא טימ זיא'ס ןעוו

 גנַאלש יד טָאה סָאד

 סַאּפש ַא םענעטלַאהַאב ַא טימ

 עמורפ-עטכַאמעג ַא ענימ ַא טימ ןוא

 ,יורפ רעד טגָאזעג טינ תמא ןצנַאג םעד

 :ױזַא טגָאזעג טָאה יז

 "!תעדה-ץע רעד"

 !ךַײא ךעלטעג טכַאמ ,רע

 !דיירפ :גָאז ךיא ,רעבָא ךיא

 ךַײלג ,ךיײא ךַײלג טכַאמ

 ...טָאג טימ

 :דייר ענַײמ טרעה

 !דוסי רעד זיא דיירפ

 דײשַאב םעד טגָאז ,ףיוא טקעד ,טרעלקרעד דיירפ

 ,דוס ןדעי ןופ

 ,טָאג וצ ךיַײא ךעלנע טכַאמ

 !דרע'רד ףיוא ָאד ריא ,טרָאד למיה ןיא טָאג

 ,גלָאפרעד טָאה ,חילצמ דיירפ ןיא טַײז !טפַאש

 !רע יו

 --טרעה ,טרעה

 !קלָאפ ןַײמ ןופ רעדניק ריא

 :ןרעה סע טלָאז ריא

 ןויצ יצ ,סייוו רעוו

 ...ןרעוו ךָאנ טיובעגפיוא טעוו

 (ךיז ןרעּפמַא ,ךיוה ןעלמרומ ,סקניל ןוא סטכער) םילוג יד
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 ולֵ*7 3 154 ןעו

 היעמש

 !ןויצ ןופ טמוק ריא

 --דייר עטכערעג ךיז טימ טעװעטַארעג טָאה ריא

 ,םיאיבנ יד ןופ

 --ןהיעשי ,ןסומע ,ןעשוה טימ ןעמַאזוצ
 טרָא ןדעי ןיא טימ טמענ
 טרָאװ סָאד ,עקילייה .סָאד

 עַײנ סָאד

 !דיירפ ןגעוו

 ,עקיביילג רימ טביילג ,ָא -- ןעמעלַא ךיַײא טעוו'ס

 ןבעג רעקלעפ יד ךיוא ןוא ךיַײא יא טעוו סע
 עקיבייא סָאד

 ...ןבעל סָאד

 ,ןדִיי ,טינ טביילג

 דיירפ ַא ַאזַא ָאטינ !ָאטינ
 ךייל יד טינ ריא טָאה סע סָאװ

 ...ןטיברַאפ

 .ןטַײב ,ןטַײב סע
 ןטַײצ יד ךיז

 ...רעטיב זדנוא זיא טצעי ,ןעוועג טוג זדנוא זיא סע
 --ליווו זדנוא ןעוועג זיא סע

 ;טכעלש זדנוא זיא טצעי
 !ליורג ,ָא --טצעי ןוא ,ןעוועג יַײרפ ןענעז רימ
 ,טכענקרַאפ רימ ןענעז טצעי

 ...סָאמ ַא ןָא רָאג ערעזדנוא ןדייל יד

 :רַאה רעד טָאג טגָאז ױזַא ,טרעה ,טרעה

 !רעצ רעד ךיוא תמא זיא ,דיירפ יד זיא תמא ביוא

 ?"סָאװרַאפ ַא" ןָא דיירפ ןייק ָאטינ

 (ןבָאחַא ףיוא טזַײװ) "רַאפרעד" ַא ןָא ָאטינ רעצ ןייק זיא'ס ןוא

 !דייר עשלַאפ ,איבנ רעשלַאפ ַא זיא רע

 !רע טינ !רע טינ

 !דיירפ יד זיא ענַײז טינ

 ...רעמ ןטכיולעג זדנוא ןיא טָאה יז
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 ןעו ולא

 --זיא דיירפ סָאװ ,רימ ,רעסעב ןסייוו רימ

 !תודע טגָאז רעצ רעזדנוא ,רערעזדנוא טעמוא רעד

 (ךעלרעיַיפ)

 -טַײװ טַײװ ךימ ןגירשרַאפ טָאה ריא

 ןיוש לַארעביא ןוא
 ןשלַאפ ַא רַאפ איבנ ַא רַאפ

 ,עתמא יד רַאפ םיאיבנ יד רַאפ ךיז ןוא

 ,ןגירשרַאפ ױזַא עקינַײמ עלַא ןוא ךימ סע טָאה ריא

 זיא סעמעוו ריא טָאה ןזיוורעד טינ רָאנ

 תמא רעד

 ...ןגיל רעד זיא סעמעוו ןוא
 ,ןעמעלַא זדנוא ןיא עדייב ןענעז יז

 ןגיל ייז

 ןגיל רעד יא ,תמא רעד יא
 !ענעלַאפעג --ךַײא ןיא ןוא ,ענעביוהרעד זדנוא ןיא

 { - ןגָאט םעד ןקיטנַײה םעד ןופ תמא םעד טָאה ריא

 ;רעטעּפש ןופ ןקיביײא ןופ תמא רעד זיא רענַײמ ןוא

 ,גָאלק רעד רעקיטצעי רעזַײא ןיא}

 ,ןייוועג קירעיורט {רעַײא ןיא)

 !ןיילק תמא רעיַײא זיא

 םיובסנבעל רעד ,רעקיביײא רעד

 רעטעלב עליופ יו ּפָארַא ךיז ןופ ייז טיש

 רעווש םיא ףיוא ןקירד סָאװ

 ,םיוש יװ ןקידורב יו

 רעד ךָאד זיא תמא ןַײמ

 !ןעמוק טשרע ףרַאד סָאװ

 ןעמונרַאפ טָאה סָאװ םעד ליוװ !טמענרַאפ

 !ןָאק ןרעה רעוו -- רעה !טרעה

 ,סיורג תמא ןַא טרעה

 :איבנ םעד טרעה

 ,ןָא טינ סע ךיז טבייה ןויצ ןופ לַאפ ןטימ

 --לבב ןופ גנַאגרעטנוא ןטימ ןוא

 ...סיוא טינ סע ךיז טזָאל
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 היעמש

 ןדַאלב

 רעלבב ייווצ

 ןדַאלב

 רצארש

 ןדַאלב

 רצארש

 ןדַאלב

 רצארש

 טנעז ריא

 !טקיליײהעג דיירפ רעד רַאפ ןיוש לָאמ עלַא ףיוא

 ,טנעמעלע רעיַײא זיא'ס

 !קלח רעַײא זיא'ס ,דרע רעד ףיוא קלח רעַײא

 זיא סיורג סָאװ סיוא קילגמוא ןַא טלייה ,ָא

 ,סע סיוא טלַאה דרע יד

 ,ךיוה למיה רעד סיוא טלַאה'ס

 ...ךיוא סע סיוא טלַאה

 .ךיז טסנקרַאפ ריא טימ טָאה ריא ,דיירפ יד ערעַײא זיא'ס

 (םיוא טפורו

 !םידׂשּכ

 (ענעצסנַאװַא רעד ַײב ןייטש טבַײלב סטכער ןופ ןַײרַא קיטסַאה טמוקו

 (טַײז רעקניל ןוא רעטכער ןַײז רעטניה {ן}בַײלב ,ךָאנ םיא ןעמוק)

 ,ענעצס רעד ףיוא סָאװ החּפשמ רעד ףיוא קילב ַא טפרַאװ ,ךיוה סערעירַאב יד ףיוא ןדִיי הדע יד םורַא טקוק)

 (םיא יװַאזיוו

 !ךס ַא ָאד ןענעז ייז !ךס ַא !ךס ַא

 ,ךַאװ ױזַא ןוא קידוועריר ױזַא ןוא
 ,ןרעגַארג ייז -- ױזַא קידלמוט ןוא

 ןרעגַאלַאב

 ןרעיורט רעייז ןיא

 ןרעיומ עלַא

 --רעצעלּפ עלַא ןוא

 !רצארש

 (טכַײלגעגסױא ןייטש טבַײלב ,םיא ןופ ןרעכעה םעד טסירגַאב ,טמוקו

 ?טכַאמרַאפ ןרעיוט יד ָאד ןענעז סע זַא ןיוש גנַאל יו

 .ךָאװ ןַא! דלַאב ןיוש

 .קיטכיר ,ָאי --ךָאװ ַא !ךָאװ ַא

 ?ייז ןענ'פע ךיא לָאז יצ
 -לעוו ךיא ןוא רימ סייה וד

 !זומ ךיא

 (ןעלסילש יד טימ טגנילק) !ייג ךיא

 ,ןייג טינ לָאמ וצ ףרַאד ךיא

 יירשעג ַא רענַײמ רענייא רָאנ
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 ןדַאלב

 רצארש

 ןדַאלב

 --לעטש רעד ןופ ָאד

 .ןײלַא ךיז ןופ יו ךיז ףיוא-ןענ'פע יז ןוא

 ,סיוט ךיא ןוא רימ סייה

 !טכילפ ןיַײמ זיא סע

 !קיטכיר-קיטכיר ,ָאי

 --ךָאנ ןפע טינ

 ,ךָאװ עלופ ןייק טינ ךָאנ זיא סע

 ,קיטכיל ךָאנ זיא סע

 טכידעג טלַאפ סע זיב טרַאװ

 -טכַאנ יד וצ רעטצניפ ןוא

 !לעה ךָאנ זיא סע ןמזילּכ רעױט םעד ןענעפע טינ

 !לעפַאב רעד זיא ױזַא
 !"ףוק" רעיוט רעד

 ..."ףוק" רעיוט םעד ,םיא טלגנירעגמורַא רָאּפש ןבָאה יז

 !רענייק ָאד ןעוועג טינ טלָאװ'ס יװ ןוא

 ,ףוג רעטיוט ןוא רענעברָאטשרַאפ-טלַאק רעסיורג ןייא

 !רענייא רָאנ

 ןקעוו ייז !ןדִיי

 ,לקע רימ ןיא

 --רעגַײנ ךיוא ןוא
 !םערַאברעד טָאג זיא --ייז ןעלמוט רעמָאט

 ...םערַאיל רעכעלמייהמוא רעייז ,ךָא

 רעה ,רעה -- ייז ןגיײװש רעמָאט ןוא

 רעווש יו ןוא ןגיײוװש ייז ךעלמייהמוא יו

 !רעגַײװש עכעלמייהמוא ,ָא

 - "ףוק" רעיוט רעד ,םיא טלגנירעגמורַא טָאה ריא

 --ָאד ןעוועג טינ רענייק טלָאוװ'ס יו ןוא

 !טפור ,ןדִיי ,ריא טגַײװש סָאװ

 ,ןדנעל יד ןָא טרוג

 לצנערק ַא ןיא ךיז טמענ

 ,לצנעט ַא טייג ןוא

 !טצנַאט

 !דָאר ַא ןיא טצנַאט
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 ,ןדייל עמוטש ער'ַײא ןיא טנַײֿפ ךיַײא בָאה ךיא

 ...רערט יד ,ערעַײא עמוטש יד טנַײפ בָאה'כ

 -- ,ןדיירפ ער'ַײא ןיא

 !רעמ רעטנַײפ ךַײא ךיא בָאה
 !טָאּפש ןַײמ ךָאנ רעסערג זיא

 -- רעבירעד

 עבירט ,ןדִיי ריא ענעג{ָאלשעג)

 עטכענקרַאפ ןוא

 !ךיז טיירפ

 ךיז טייגרַאפ ,ט}כַאל}

 ,רעטכעלעג {ןיא}

 ,ץנַאג האניׂש ןַײמ סױרַא ךיַײא וצ {טפורַו
 !טצנַאט

 (ןאנבש ןוא ןהילטבַא טעזרעד) !טצנַאט

 ,ייז ןענעז רעוו

 (וצ ייז וצ טפיול) ?ייווצ ןפרַאה יד טימ ,עדייב יד

 -- רעגניז טנעז'ר

 !טגניז

 !ןענופעג ,ךַײא ןענופעג בָאה ךיא
 ,סענורטס יד ןָא טּפַאלק

 ,ןעגנילקעצ ךיוה ךיז ייז ןלָאז ןוא

 --רענעּפש יװ עטנקירטעגסיוא ,עטמירקעגסיוא רעגניפ ערעַײא

 ...רענעט עטסנעש יד סױרַא ייז טימ טגירק ריא

 ,ןעמיר ער'ַײא רעדיל יד טרעהעג בָאה ךיא

 רעזדלעה יד ,עטסקיצומש יד טָאה ריא

 --ןעמיטש עטסנייר יד ןוא

 סױרַא רָאלק ןגָאלש ןלַאװקרעסַאװ יו

 סיוש ןפיט ןופ

 --ןזדלעפ ַא ןרעטצניפ ַא ,ןטקיכָאמרַאפ ַא ןופ

 --רעדיל ער'ַײא ךיוא ױזַא

 !טגניז

 !רעדירב ,טגניז

 ,טעמורַא קירעיורט ךַײא טמענ סָאװ ליה יד טסַײרעצ
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 ןדַאלב

 ןז| ולֵ*7

 !טעמוא םעד טסיַײרעצ

 עטרַאּפשרַאפ גנַאל יד ,עתמא יד ,דיירפ יד לָאז ןוא

 ,ןצרַאה רעַײא ןופ סױרַא ךיז ןָאט גָאלש ַא

 --עסיז יד ,דיירפ יד

 !ןסיגרַאפ טלעוו יד ץנַאג יז לָאז ןוא

 !ךיוה עלַא ָאד ערעַײא ןעמיטש יד טבייה

 -- ךיוא ייז טסייה וד

 !טוג !טוג

 ...ןדַיי יד ,ייז ןעגניז סייה

 (דרעווש יד טיצ) !ןויצ ןופ דיל סָאד טגניז

 ...ןעגנַאפעג טכענק טגניז

 --ןעגנַאזעג

 !טולב רעדָא

 ,ענעטָארטעצ טגניז

 --ךָאי ןיא רעווש עטכַארבעג

 !ןויצ ןופ דיל סָאד

 ;רימ ןטָארעג ,טמירעג רימ סע טָאה ןעמ

 !סע םענרַאּפ

 !דיל-ןויצ סָאד רעהַא

 --תמא טינ ס'זיא ןוא

 ,טינ קילגמוא ןייק זיא

 !ךָאנ רעסעב זיא

 ןדִיי טגניז

 -- ןויצ ןופ דיל סָאד

 ...ןעירשעג ןַײז געמ'ס ,ןעגנוזעג ןַײז טינ געמ סע

 -- ןלעפ טרָאד סָאװ געמ'ס ,דיל ןיא קירעביא ןַײז סָאװ געמ'ס

 !ךָאנ רעסעב זיא

 ,ןלעפעג רימ סע טעװ רעמ --טגניז ריא רעסואימ סָאװ

 -- ןדירפוצ ךיא ןיב רעמ ץלַא --רימ טלעפעג'ס רעקיניײװ סָאװ

 !ןדִיי ,טגניז

 !ןגיוצעג דרעווש ןַײמ בָאה ךיא

 !טגניז !טגניז

 ,ךייא האניׂש ןופ טעב רע
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 -- עביל ןופ ךיַײא סע טעב ךיא

 ןגיוא יד ןיא ריא -- ןיילק-האניׂש יד טקוק
 -- ךַײלג

 ...טכַײװ ןוא סיוא טינ ס'טלַאה יז

 רעבירַא טגנירּפש טינ ,ָא ,רעדירב טינ טגנירּפש ןוא

 ,גרַאבעביל ןַײמ

 ...קרַאטש עביל ןַײמ

 טגניז ,רעדירב טגניז

 !ךיוה ןעמיטש יד ףיוא טבייה

 -- ךיוא ייז טסטעב וד ןדַאלב

 (ןאנבש וצ ןוא ןהילטבַא וצ) !טוג !טוג

 !ףרַאה ַא טָאה ריא ,ןָא טבייה

 (דרעווש ןַַײז ןָא טקוק) הילטבַא

 ?ףרַאש זיא דרעווש ןַײד

 (טפול רעד ןיא דרעווש ןַײז טקיצטנַא טגניווש) ןדַאלב

 !ייא-ייא

 !יוו ךָאנ

 ,ירב ַא טיג יז ,ןיינ ,טינ טדַײנש יז
 (דרעווש יד םיא טזַײװ) ןיוש ןוא

 !ןיוטש ןוא ןָא קוק

 ,ּפָאק ןדעי ךָאנ
 בָאה'כ סָאװ
 ןדִיי ַא ַײב סעצײלּפ ןופ
 -- ןטינשעגּפָא

 --יַײנ סָאד ןופ ןפרַאש יז טזָאלעג ךיא בָאה
 ,(דרעווש יד םיא טיג רע) !עז ,ַאנ

 (טנַאה רעטכער ןַײז ןופ רעגניפ יד ּפָא לענש טקַאה) !ייא !יײא הילטבַא

 (...ךיוא ךַאלפטנַאה ןַײז דרעווש רעד רעטנוא טקור) !ךיוא רימ !ךיוא רימ אנבש

 (עלייװ ַא טפילברַאפ) ןדַאלב

 !עט !עט

 ,טכיורבעג דרעוװש ןַײמ וטסָאה םעד ףיוא

 ?טפרַאדַאב דרעווש ןַײמ

 (דרעווש יד ּפָא םיא טיג) הילטבַא
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 !ףרַאש יא'ס

 (דרעווש יד ףיוא םיא ףיוא טכייה) ןדַאלב

 !ןפָאלרַאפ ָאד רימ געוו םעד טסטלָאװ וד יװ ױד

 ,ןרָאצ ןַײמ טקעוועגפיוא ,זיא טוג סָאװ טַאט ַא טימ טסָאה

 ,ןיינ ,ָא ,טינ לָאמ ןייק טסלָאז

 ,ןרָאּפשרַאפ רימ טעברַא ןַא
 ...ןײלַא ךַאמ ךיא סָאװ

 (דרעווש יד טבייה) ...ור רעלופ ןיא -- ךיא יו טכַאמעג טסָאה וד

 (דרעווש יד ּפָארַא טזָאל !וד !וד

 ,ןפָארטשַאב טינ ךיד לעװ ךיא ,ןיינ ָא

 -- םיא טינ ,ךיד טינ

 - םירג ןיַײמ ןיא ןוא ןרָאצמירג ןיא ןיב ךיא

 :ןדלעמ גינעק ןיײמ ךיוא ןוא ךַײא ןדלעמ ךיא זומ

 !ןדלעה טנעז ריא

 ?ןָאטעג ס'ריא טָאה סָאװ רַאפ

 ,רעגניפ יד טקַאהעגּפָא ךיז ריא טָאה סָאװ רַאפ

 ?לָאמ ַא טימ עדייב ריא

 !ןעגניז ןענעק טינ ןוא ןפרַאד טינ ידּכ הילטבַא

 --ןָא סענורטס יד ןיא ןּפַאלק סָאװ רעגניפ יד טימ ןעמַאזוצ

 ,לוק ןַײמ טקַאהעגּפָא ךיוא דרעווש ןַײד טָאה

 ...ןטינשרַאפ דיל ןַײמ

 (סטכער טֿפור) !ןדִיי ,ןעגנוזעג קידנעגניז טינ ,טָאה ריא ןדַאלב

 !יעה

 (טמוק) רצארש

 ,רצארש ,ףיוא ביילק ןדַאלב

 ,קיצערק שטָאכ ןוא קיצומש שטָאכ ,ףיוא רעגניפ ערעייז ביילק

 ,ןעמַאזוצ ףיוא ייז ביַײלק

 !ייז קיסע ןיא גייל ןוא

 ןעמַארג ןענעז סָאד ,רעגניפ ןייק טינ ןענעז סָאד

 ...דילנדלעה ַא ןופ

 דיי ַא ןופ טינ ַאזַא דיל ַא בָאה ךיא

 ...טרַאװרעד

 !טרַאנעג ךימ ךָאד טָאה ןעמ
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 ןזו ולֵ;

 :ןכס ַא ןופ ךָאד טרעהעג בָאה ךיא

 ...עכַאװש טנעז ריא

 !ןיינ ,תמא טינ

 !רעיז עקרַאטש טנעז ריא ,ָא
 !ןייטש ןופ טנעז ריא

 ..ןָאט וצ טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ךַײא וצ סַאה ןַײמ טימ טָאה'ס

 ,ךַײא טײקכַאװש רעַײא ןיא טנַײּפ ,ךַײא טנַײפ בָאהיּכ

 !רעמ ךַײא טנַײּפ ךיא בָאה טײקרַאטש רעַײא ןיא

 ...ןָא ךימ ױזַא טקוק טינ

 ךַײא ָאד טײקמערָא רעַײא ןיא טנַײפ ָאי ,טניַײּפ בָאה'כ

 | - ךַײר טנעז ריא ןעוו ךָאנ רעטניַײפ ןוא

 --עקידורב ךַײא טנַײפ בָאה'כ ,עקיזַײל ךַײא טנַײפ בָאה'כ

 ,ןסיװ טַײז ,ךיײא רעטנַײּפ רעבָא בָאה'כ

 !ןייר טנעז ריא ןעוו

 !עקיטומ ךַײא רעמ ןוא ענעקָארשרעד טנַײפ ךיַײא בָאה ךיא

 --עסיימ ךַײא טנַײפ בָאה'כ

 !ןייש טנעז ריא ןעוו ,ךס ַא ךַײא רעטנַײּפ ןוא

 ,עטעדליוורַאפ טנַײּפ ךַײא בָאה ךיא

 --עטמירקרַאֿפ ,ךיַײא עטבערגרַאֿפ

 ...טזַײרגרַאפ ןוא ןכָארבעצ
 ,עטעדליבעג ךיַײא רעטנַײּפ רעבָא בָאה'כ

 ,עטמירַאב

 טסַײג ןסיורג רעַײא

 -.טנַײשרַאפ רע ןעוו

 !טניַײפ ךַײא בָאה ךיא

 ,טנגוט רעַײא ךָאנ רעמ ןוא טנַײּפ טייקסטכעלש רעַײא בָאה'כ

 --טנגוי רעַײא רעטנַײּפ ןוא ערעַײא םינקז יד טנַײֿפ בָאה'כ

 טוג טלּפָאט ָא ,טוג ָא

 טולב סָאד טניושעג טינ בָאה ךיא סָאװ

 - ךיוב סעמַאמ רעייז ןיא עניילק רעדניק ןופ

 ...!םוא ייז טכַארבעג בָאה ךיא

 (סקניל ןוא סטכער םילוג יד וצ ךיז טדנעוו) !ךיוה טגניז !טגניז

 ,טסיב וד רָאנ ּוװ קלָאפ ןיַײמ ,גניז ,גניז
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 ,טסמוק וד רָאנ ּוו

 !ןַײז רָאנ טסעװ וד ּוװ ןוא

 םירזכַא ךיד ןלַאּפַאב'ס זַא ןוא

 ,ןדרָאה עדליוו

 ןדרָאמ ,ןדרָאמ ןוא

 ,בַײװ ןיַײד ריד

 ,בַײל ריא ןיא ריד דניק ןַײד

 ,ןרָאצ ןיַײד ןיא ןוא רעצ ןַײד ןיא ךיז קרַאטש

 ,םורב טינ ןוא ,טינ גָאלק ןוא ,ייז יו טקנוּפ עגרה טינ

 --םוא ךיז טלעוו רעד ףיוא קוק

 !ןייש טימ ּפָא יז ןוז ַא יו סיג

 -- טסיב וד רָאנ ּוװ ,קלָאפ ןַײמ ,גניז ,גניז

 !טסירגַאב טלעוװ ַײז :טלעוו יד סירגַאב

 (ןאנבש ןוא ןהילטבַא וצ) !טנעז ריא ווו ,עלַא ,עלַא ןשטנעמ ריא

 ,רעגניז טגניז

 ,טנעה עטקַאהעגּפָא טימ טגניז

 ,רעגניפ טימ ענעטינשעגּפָא טימ

 --טלעוו רעד וצ עביל טגניז

 ,טלעטשרַאפ ריא ןופ זיא סָאװ ,ריא למיה םעד טזַײװ
 -.טכַאמרַאפ ריא ןענעז סָאװ ,ןגיוא יד ףיוא ריא טסַײר

 !ךַאװרעד !ךַאװרעד ,טלעוו ָא

 !עביל טגניז

 ,עביל ןופ ּפָא ןגיוב-ןגער ַא טימ טרעפטנע

 ,סַאה ןופ םָארטש-לובמ ַא ףיוא
 !האניׂש רעטסיזמוא ףיוא ןוא

 ענימ עטוג ַא טזַײװ

 .סַאּפש סנזייב םעד וצ

 --סַאנ ןוא טלַאק ךַײא לעװ עזייב ַא טציילפרַאפ םיוק ןוא

 ,רעבירַא טקוק ןוא ךיוה ךיז ףיוא טבייה

 טקנעברַאפ ןרעַײא אנוׂש םוצ טקוק

 ...טקנעש ןוא
 !טקנעש -- זיא ךַײר רעוו

 !טיגרַאפ --זיא סע קרַאטש רעוו
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 4 עו

 !ןבעגרַאפ טלָאז ריא

 סױרַא ,דיירפ ןיא ץרַאה רעַײא לָאז

 !טױה רעקירעיורט רעיַײא ןופ

 --טיוט ןטימ ןגעקטנַא ךַײא ןעמ טמוק ןוא

 (ךעלרעַײֿפ) !ןבעל טימ ןעמעלַא ןגעקטנַא טמוק ריא
 !ןָאק ןרעה רעוו ,טרעה ,טרעה
 ,סיורג תמא ןַא טרעה
 :איבנ םעד טרעה

 ןָא טינ סע ךיז טבייה ןויצ ןופ לַאפ ןטימ

 - לבב ןופ גנַאגרעטנוא ןטימ ןוא
 ...סיוא טינ סע ךיז טזָאל

 ?וד ,וטסיב רעװ !וד !וד
 וצ הליחּתכל רימ טספלעה וד

 -- עדלימ רעטרעוו טימ

 -- ןטליש וצ ןָא וטסבייה גנילצולּפ ןוא

 !וד

 ,וק ענעי יװ טסיב וד
 ,סיורג יא ,לופ יא ,ךלימ טימ גורק ַא טיג סָאװ

 (דרעווש ןַײז טיצ) ...סיוא םיא ןיײלַא טסיג ןוא
 ריד גָאלשרעד ךיא רעדייא

 :רימ גָאז

 ,טינ רימ ס'גָאז וד ,ןיינ ?וטסיב רעוו

 -- סע ןיילַא סייוו ךיא

 !אנוׂש סלבב טסיב

 !טסגיַײל

 !גַײװש !גייוװש
 -.טעװעלַאבעצ ךיד לבב ןיא טָאה ןעמ

 --טניײפ סלבב טסיב

 ידָיי ַא

 די ַא
 ,דניײרפ ריא ןיב'כ ןוא

 ,ןעמעלַא ןופ דניירפ רעד

 ,טמעטָא ןוא טבעל סָאװ ץלַא ןוֿפ
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 ןדַאלב

 ...רעטנוזעג ַא טימ ,דיירפ טימ לופ

 - רעטנוא לבב ןַײמ טייג רָאנ
 .ןטָאש ןופ דנַאל ןיא ריא ןײגכָאנ טינ לעװ ךיא

 !גייװש

 --ןגַײװש טינ לעװ ךיא

 !ןגיײטש טינ יולבלמיה ןיא לָאז יז ןוז יד לעפַאב

 ,ןבייה טינ ךיוה ךיז לָאז יז - םי ןיא לעװ יד סייה וד
 !ןביילג טינ טסלָאז :גָאז ,טביילג סָאװ ץרַאה ַא וצ ןוא

 !ביל טינ בָאה :ןטבילרַאפ ַא וצ גָאז ןוא

 !בירט טַײז :טַײװ ןרעטש עקידרעּפָאה וצ

 !דייר טינ :גָאז איבנ ַא וצ ןוא

 ...דיירפ רעד ,רעקיביײא רעד ,ריא געוו םעד םיוצרַאפ
 !דיי ַא ןכעליירפ ַא רימ ,ןגיײװש רימ טסייה וד

 רעטנומ טסטרַאװ ,רענעטלָאשרַאפ ,טסטרַאװ וד

 !לבב ןופ גנַאגרעטנוא םעד ףיוא

 !טסטרַאוװ

 !טיהַאב טָאג

 --רעטנוא יז טייג רעמָאט רָאנ

 ...ןגָאלק טינ ךיא לעװ

 ץרַאה ןיײמ ןיא קילגמוא ןדעי ןסקַאװ ןדיירפ יד

 ,רעבירַא

 -- רעביל ןויצ בָאה'כ

 --סלבב רעגריב ַא טסיב וד ,גַײװש ,גַײװש

 טכירעג ַא ןָא ןײלַא ףרַאד ךיא

 -- ךיד ןטייט טינ

 ...רצאנדכובנ ןָאט סילָאז

 --ןעווָאק רָאנ ךיד ןטייק ןיא לעװ ךיא

 !רצארש

 ןטייק יד ,ענרעזַײא יד ּפָארַא םענ

 ...ןטייווצ ַא ףיוא ָאד ןָא יז גייל ןוא ,ָאד םענייא ןופ

 (ןבָאחַא ףיוא ןָא טזַײװ רע)

 -- עסַאלב יד ,סיפ סנטלַא םעד ןופ ייז ּפָארַא םענ

 ...ןסַאּפ ןלעוו ייז ,םיא ןסַאּפ ןלעװ יז
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 רצאדש

 הילוק

 ןדַאלב

 הילוק

 הסדה

 בָאחַא

 רצארש

 היעמש

 ןדַאלב

 היעמש

 ןדַאלב

 !סָאמ עבלעז יד ןוא ענייא ןבָאה ןטייק עלַא

 (סיפ יד ןופ ןטייק יד ןעמענּפָארַא ןָא םיא טבייה ,טינק ,הילוק ןטלַא םוצ וצ טמוק)

 (ןקָארשעצ טרָא ןַײז ןופ ךיז טבייה)

 | ?סָאװ -- ַאה

 !ףיט םיא טרירעג טָאה סע --.רעקשטעטלַא רעד

 (ןבָאחַא ףיוא קערש טימ קידנקוק ,ףיוא קידלַאװעג טיײרש)

 !ווירב סוהימרי

 (ןבָאחַא וצ וצ טלַאפ)

 -- הסדה וד ךיוא !הָיָלוק

 ,ךיז טמענ טינ ,ךיז ןצרַאה םוצ טמענ טינ

 ,ךיז םעד ףיוא טכירעג בָאה ךיא

 והימרי ,רימ טגָאזעגסױרָאפ טָאה רע

 --תועט ןייק טַאהעג טינ ןוא

 ...רעטַײש ןפיוא רצאנדכובנ ךימ טנערברַאפ'ס

 רעדייא ךָאנ

 ...ןופרעד טסּוװעג ךיא בָאה ,הימרי סע טגָאזעג טָאה רע

 !רעטַײה טַײז ריא עלַא --רעניג-טינ ןוא ענַײמ רעניג ,טצעי

 ,ךיַײא דיירפ ןַײמ זָאל'כ -- רעניג ריא
 .רוטּפ רימ טרעוו ריא סָאװ ,רעניג-טינ ,ריא ןוא

 (סיפ סבָאחַא וצ ןטייק סהילוק טימ וצ טמוק)

 (ןדַאלב וצ)

 ןוז םעד דימש טינ

 ...רעטָאפ ןַײז ןופ ןטייק יד ןיא

 (טכַאל) -- !רעטָאפ ןַײז

 ...ןפָארטעג טוג ךָאד ךיא בָאה

 ןטלַא םעד טַײרפַאב בָאה ךיא

 !ןטלַאהרַאפ ןוז םעד ןוא

 !ןפָארטש גנוַײרּפַאב טימ טסליװ ,טסיב וד סָאװ ,רזכַא ,ָא

 "!רעטומ ןַײז ןופ ּפָא ךלימ ןיא עלעגיצ ַא ךָאק טינ"

 !רעטוג ַא טסיב וד

 --ןדירפוצ ןיב ןוא טינ סע ןיב ךיא

 !ןדִיי ַא וצ ךעלנע ןַײז םעד טימ טינ ןוא ,ןַײז טוג טינ ליוו ךיא

 ?רעדורב ןַײז טסיב וד
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 (ּפָאק ןיַײז ּפָארַא טזָאל) היעמש

 .ָאי

 (ןרצארש וצ) !ַא ןדַאלב

 -- םיא סיפ יד ןופ ןטייק יד ּפָארַא ךיג םענ

 !ןסיװ רע לָאז ןוא ןָא ייז דנייפ םעד גייל ןוא

 - עטַאט רעד טינ ביוא

 .ןפיוק טייהיײרפ סרעדורב םעד ךיז רעדורב ַא לָאז

 -- ןטייק יד סיפ יד ןופ רימ ּפָארַא םענ טינ היעמש

 !ןפױלטנַא לעװ ךיא

 ...ןפָאלטנַא ןיוש לָאמ ןייא לבב ןופ ןיב ךיא

 ן.ןןטייווצ ַא לָאמ ַא ךיוא ןזַײװַאב ס'לעוו ךיא

 !ןפָא טסדער ןדַאלב

 ןטַארעג ריד רעבָא טלָאוװ'כ

 ,ןדייר ןפָא ױזַא טינ רימ טימ טסלָאז וד

 ...ןטַאשרַאפ ךָאנ ריד ןעק סע

 עדייב ךַײא ,ךַײא ןטייק ןיא לָאז'כ אקווד טסליוו

 ?ןדימש רעדירב

 .ןדִיי ןענעז רימ -- רעדירב ןייק טינ ןענעז רימ היעמש

 ...ןכַאל םוצ זיא'ס דִי ןדַאלב

 :רָאנ ךַאז ןייא רַאפ ארומ בָאה'כ

 ...ןטלַאה וצ ךיַײא ןופ ןָא בייה'כ

 !רעדירב ןענעז ןדִיי עלַא ...ןדִיי

 -- ןדִיי ייווצ ןופ םענייא ךיא גָאלש רעמָאט

 !ןטילעג םענעגָאלשעג םעד ןופ רעמ רענעגָאלשעג-טינ רעד טָאה

 גינעק רעַײא טָאה רערעזדנוא רצאנדכובנ טינ

 ,ןכָאטשעגסוא ןגיוא יד

 !ןגיוטשעג טינ זיא'ס

 ,רע --ןײלַא ,רע

 --רעדניק ענַײז ,עלַא ייז קידנעעז ,והיקדצ

 ,רעדניר יד יו ייז טכעש ןעמ ,טכעש ןעמ יו

 ,ןכָארבעגנַײא ךיז טָאה

 ...ןגיוא יד ךיז טעּפַארדעגסױא ןוא

 !ביל ךיז טָאה ריא
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 טּפינקעג ןוא ןדנובעג טנעז ריא

 רעדילג יו

 -- ףוג ןייא ןופ

 :ףור --ךייא ןעק סע רע !ףור

 (ןהיעמש וצ) !רעדירב ןענעז ןדִיי עלַא !ןדִיי

 ...רעדיוורעד רעמ רימ דייר טינ

 !ןטלַאהרַאפ רעמ ךימ וט טינ טרָאװ ןייק טימ ןוא

 --םיא דלַאװג טימ ַײרּפַאב ,םיא ,רצארש ,ַײרּפַאב

 (ןבָאחַא) !םיא דימש ענַײז ןטייק יד טימ ןוא

 (סיפ סהיעמש קידנעמענמורַא ,טלַאפ) רצארש

 !עניײמ טינ ,ןיינ ,ָא היעמש

 (טגערעגפיוא) ןדַאלב

 --!ענַײז !עניַײד !ענַײמ

 (ןרצארש וצ) !תונעט !תונעט ץלַא

 !טינ גערפ ןוא םיא ןטייק יד ּפָארַא ךיג םענ

 (טַײרש) היעמש

 !רענגעק ןַײמ זיא רע ,רעדורב ןַײמ טינ זיא'ר

 (ןבָאחַא וצ ןטייק ענעמונעגּפָארַא סיפ סהיעמש ןופ יד טימ וצ טייג) רצארש

 !רענגעק רעסיורג ןיַײמ זיא רע היעמש

 !המקנ םיא ןיא עז ָאט ןדַאלב

 ס'רימ יָאל -- המקנ ןיוש ביוא היעמש

 !לבב ןיא ןעז
 ,איבנ רעַײא זיא'ר

 (טַײרש ...דניירפ רעיַײא

 . !רעה ,רעה

 !רע טינ !רע טינ

 !טנַײפ ךַײא ךיא בָאה סָאד

 !טנַײפ בָאה !טניַיפ בָאה

 סַאה רעד ןוא עביל יד
 עכַאװש ןוא ענעפלָאהַאבמוא ןופ

 - ןכַאמ

 (ןבָאחַא ףיוא טזַײװ) ...סַאּפש ןקרַאטשַא

 - סַאה ןַײד ןוא עביל ןַײז
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 ןדַאלב

 הסדה

 ןדַאלב

 הסדה

 רצארש

 ןדַאלב

 רצארש

 ןדַאלב

 הסדה

 דרע רעד ןופ עקרַאטש יד רַאפ ןבָאה

 ...טרעוו ןבלעז םעד

 !ףוס ַא ,קע ןַא

 !ָאד בַײלב -וד ןוא םיא טימ קעװַא ,קעװַא

 !העש עטצעל יד םיא רַאפ טָאה ןגָאלשעג

 ...בעל וד --וד ןוא

 :עז ךיא

 --ףָארטש ַא סיורג ןבעל סָאד ךָאד זיא ריד רַאפ

 (ןבָאחַא ףיוא טזַײװ) !בעל ָאט

 !םיא ּפָא טריפ -- םיא ןוא

 (טנעה יד טכערברַאפ)

 (סיפ יד וצ ןדַאלב טלַאפ) !ןקערש ,ָא

 !םיא קעװַא םענ טינ

 ,יז ּפָאצ ןרַאפ ,יז ןָא םענ

 (ןהסדה וצ) !יז ּפָא רעדַײלש ןוא

 !קעװַא !קעװַא

 !קערש ָא

 ...עטבירטַאב ַא ןוא ...יורפ ַא ?סע ךיא ןעק יו

 (זָא טרעדנּוװרַאפ םיא טקוק)

 עילַאק רימ טסרעוו ,רצארש ,רימ עילַאק טסרעוו

 ,עלַא ,ָא יד ןשיווצ

 ,םימחר-לעב ַא טסיב וד

 !טרעמכַאיעצ טסרעוו ןוא ,רערט ַא גיוא ןַא ןיא טסעז

 ...עטבירטַאב ַא ןוא ...יורפ ַא ?סע ךיא ןעק יו

 (ןהסדה וצ)

 ?וטסיב רעוו

 (ןהיעמש ףיוא קידנזַײװ) -- עטבילעג ןַײז ןיב'כ

 !םיא ןערברַאפ - ןַאמ ןַײמ -- רע ןוא

 ,עטסיוװ ַא טכַאמעג רעכעלרעה רעד ןופ ,לבב ןופ טָאה רע

 ...סנטָאש -- ןשטנעמ עריא ןופ

 ?ןעד ןעשעג זיא סָאװ

 רעיומ רעד טָא רעטניה ןעד זיא יצ

 ?ןטָאברַאפ דיירפ רָאג יצ ,רעיורט ןטָאברַאפ
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 ןדַאלב

 הסדה

 רעיורט םידׂשּכ רַאפ ,ןטָאברַאפ דיירפ זיא ךַײא רַאפ

 (ןהיעמש ףיוא טזַײװ)

 !טכערעג זיא רע

 !טרעה !טרעה

 !טליפרעד טָאה היעמש עיסימ סעמעוו

 !טליּפשעג ןקיר'יורט םעד --בילוצ ןרצאנדכובנ טָאה רע

 ןעמוקעג ךיז ןגעקטנַא ןענעז יז ,ייז עדייב

 ,ןעגנַאלרַאפ ערעייז ןיא

 ,ןעמונעג טנעה יד רַאֿפ ךיז

 ...ןעגנַאגעג טנַאה ןיא טנַאה

 (ןהיעמש ףוא טזַײװ) -- טקישעג ןרצאנדכובנ ןופ

 !קילג סָאד זדנוא לבב ןיא טבױרַאב ,טביורעג רע טָאה

 ,טצרַאװשרַאפ זדנוא ןרָאי יד ןליװטענַײז רַאפ טָאה רע

 !ץרַאה סָאד ,ענרענייטש סָאד טימ ןַאמ רעד זיא טָא

 געלפ ךיא --!ןַאמ ןַײמ !ןַאמ ןַײמ

 געט ערָאלק ןיא

 טלעצעג ןופ רעטצנעפ יד ,ענעסירעגפיוא למיה םוצ יד

 -- ןעגנעהרַאפ ןרעזדנוא ןופ

 -- ןעקנעדעג טינ זדנוא ,ןסעגרַאפ זדנוא ןָא טלעוו יד לָאז

 (ןהיעמש ףיוא) !טלעוו ערָאלק יד

 ...רערעלק ןזעוועג זיא רע

 !רערעמ ןוא רעמ קינייװעניא ןטכיולעג טָאה רע

 - ןייש עלַא רַאפ ךָאד זיא טלעוו יד

 ...ןײלַא רימ רַאפ !רימ רַאפ --רע ןוא

 ןעגנַאגעגסױא טרָאד םיא רַאפ ןיב ךיא

 --ןעגנַאב ןיא ןוא ןעקנעב ןיא

 ,ןעזעג טינ סע טָאה רע

 --טרעהעג טינ ןוא

 ,טרעקעגּפָא ךיז רימ ןופ טָאה רע

 ...טדנעװעגּפָא ךיז

 טנעוו יד ףיוא

 ,ןכָארקעג

 טנעה יד
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 ןכָארברַאפ

 :ןעיײרש ַא ןוא רעמָאיעג ַא ןיא

 !םילשורי ;ךָא ,ךָא !ןויצ !ןויצ ָא

 --טכענ יד ןיא ןוא

 !עכעלרעה טכענ !לבב ןיא טכענ ָא

 !דרע-דורמנ ףיוא ,לָאט-רָענש ןיא טכענ ,ָא

 !טרעה !טרעה

 טכַאנ רַאפ טכַאנ בָאה'כ

 טכַאמשרַאפ טקוקעגפיורַא

 ...ןרעטש יד וצ

 ךיג ,ךיג עשיבנג ןעקניוו יז

 עכעלרע ןעיילג ןוא

 ...ךיא יוװ ,ךיא יו

 עכעלרעפעג יד ףיוא ,ייז ףיוא קוק טינ" : -רע ןוא

 "!ןרעטש יד

 ,ןרערט טימ ךיז ןסָאגַאב בָאה ךיא

 - ןַײּפ ןיא ןוא עביל ןיא םיא ןעמונעגמורַא

 | !ןַײז ליוו'כ !ריד טימ ןַײז ליוו'כ

 .ןרעוו טינ -- ריד טימ קידנעַײז ןוא ןַײז ליוו'כ

 ?ןרעטש יד טסעז וד

 - ןרָאבעג ןופ ןענוז

 ,ןַײא רעדיױש-עביל ןיא קיביײא ױזַא ןעיײג ןוא

 ...ןרָאװעג טינ עביל ןיא ןוא טרעקַאלפעגפיוא עביל ןיא

 | -- ןרעטש ידי

 טכענ יד ןיא ס'נבָאה ןרעטש יד

 ,טקוקעגוצ ךיז טוג-טוג ,ןעזעגוצ טוג

 ...טכערעג רימ ןבעגעג

 ,טקוטעג יולבלמיה ןיא ךיז ןבָאה ייז

 -- טקובעג ,ליטש ךיז רימ וצ טקובעג

 ,טינקעג םיא רַאֿפ בָאה ךיא -- ךיא ןוא רימ וצ יז

 ,דימ ןלַאפעג

 ,דליוו ןעייוועביל ןיא ךיז טלקַײקעג
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 :בױטש ןיא ךיז טרעליוקעג

 !ביוה !ביוה ,ףיוא ךימ ביוה ָא

 ךעּפעט ןפיוא ךימ סיוא יצ

 !ךימ בעלַאב ןוא ךימ טייט ,ךיז רימ ףיוא ףרַאװ ןוא

 !ליטש עביל ןיַײמ -- ליטש ןוא

 !סיוא !סיוא : --רע ןוא

 - סיוא לבב ןיא ערעזדנוא ןדיירפ עלַא טימ

 !סיורג קילגמוא ,ָא

 ,ןסיוו טינ רימ ןופ ליוו ןוא ּפָא רימ ןופ ךיז טרעק ןוא

 ...ןטפיגרַאפ ַא םענורב ַא ןופ יו

 { -ןטפיה יד ףיוא ןוא ךיז ןדנעל יד ףיוא טגָאלש

 ,ןסיר ענַײז רעדיילק יד ןיא טכַאמ
 ,העירק טסיַײר

 :ןעיײרש ַא ןוא רעמָאיעג ַא טימ

 !ןויצ !ןויצ ,ָא

 !םילשורי ,ךָא ,ְךָא

 (ןבָאחַא ףיוא טוַײװ) -- ןַאמ ןַײמ ןופ ,םענַײמ ןופ קצװַא ןיב ךיא

 !איבנ םוצ ,ןתמא םוצ ,םיא וצ

 !לבב ןיא דיירפ ָאד זיא סע :טגָאזעג טָאה רע

 !ןַארַאפ זיא עביל ןוא

 !ךיוא טייקנייש ןוא

 ,למיה ריא ןיא ,ןפיט ןיא ,רימ ןקוק טנרעלעג טָאה רע

 !ךיוה למיה סלבב ןיא

 למיוועג ןקידיירפ ןיא ךימ ןעמונעגנַײרַא

 ,רעקלעפ עריא ןופ

 ...עטקלעוורַאפ ןיוש ןליפעג רימ ןיא טבעלעגפיוא ןוא

 ,ןקערש טינ ךיז טנרעלעגסיוא רימ טָאה רע

 ,לקדח ןיא ןוא תרּפ ןיא ןפרַאװנַײרַא טסיירד ךיז

 -- ןפיטרַאפ רָאלק ךיז ןרעסַאװ עריא ןיא

 ...ןפיטש ןוא ףיוא ןביוא ןופ לעװ ַא'וװ ןעמיװשפױרַא

 (ןהיעמש וצ קידנרָאצ) ןפיטש ,ָאי

 !לבב זַא סָאװ ןוא !לבב
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 ןדַאלב

 !לבב ןיא ָאד עביל זיא'ס
 ןַארַאפ זיא טייקנייש ןוא

 (ןבָאחַא ןיא ךיז טרעמַאלק) -- טנעז ריא רָאנ ּווװ ,טמוק ריא רָאנ ּוװ

 ,טנערברַאפ םיא טינ !םיא טינ

 !ןַאמ ןיַײמ טנערברַאפ ...ןטבילעג ןַײמ טינ

 !גונעג !גונעג

 ,ןרעה טינ ס'ליוו ךיא

 ,ןרעו ָאד ךַײא ַײב גולק עקַאט ןעק'כ

 --ןַארַאפ ךיוא המכח ןוא ךַײא ַײב ָאד הרובג זיא'ס

 !גולק ןרעוװ טינ ךיײא ןשיווצ רעבָא ליוו'כ

 --ךַײא רַאפ ָאד ןעמירַאב ךיז שירַאנ זיא'ס שטָאכ ןוא

 ןעמירַאב ךַײא רַאפ ךיז רעטַײװ ךיוא לעװ ךיא

 ,ךַײט ַא טולב רעַײא ןיא ךיז ןדָאב טימ

 -- ןטייט רעכַײב סעמַאמ ןיא ןיילק רעדניק טימ

 ?סייוו ,ןדַאלב ,ךיא סָאװ ןיוש ריא טסייוו יצ

 ,סייה ןיוש ךיז ןיא טולב ןבָאה רעדניק ךָאנ ענערָאבעג טינ

 (ןבָאחַא וצ) ...ןטיױר ןיוש ןוא ןסייה ןיוש ךיז ןיא טולב ןבָאה

 .ןעמיטשַאב ןיילַא ןיוש רצאנדכובנ טעװ לרוג ןַײד ...םוק

 (ןבָאחַא וצ)

 !טימ ךימ םענ ,ָא

 !ליװ סע רע םוק !טימ םוק
 --דַיי ַא רָאנ ּוװ

 !טימ םוק

 :ןיײא ךיז רעה ,ךיז וצ קוק

 ןעגנוצרעייפ ןופ לעװ ךיא

 ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאװ ןופ ,םעד ןופ ךיוא ןעגניז

 -- ןבעל ןַײמ ןיא ןצרוק ןיא ,ךַײא

 ,ןַײש ַא ךַײא עלַא ףיוא טַײװ ןפרַאװ ןוא

 !ןעניפעגסיוא ךַײא

 ,ןבעוו רעטַײװ ענַײמ ןטונימ ןיא ,עטצעל יד ןיא לעוװ'כ

 ןעניּפש רעטיַײװ ,רעטַײװ

 ,דיירפ רעד רעקיבײא רעד ןופ םעדָאפ םעד
 --רעיַײט ןַײז ןעמעלַא רַאפ ףרַאד סָאװ דיירפ יד
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 היעמש

 ליגיבַא

 היעמש

 ליגיבַא

 היעמש

 ליגיבַא

 היעמש

 ליגיבַא

 היעמש

 ליגיבַא

 היעמש

 ,דיירפ יד ,ןגָאזנָא ךייא לעװ ךיא

 ,דייל ןופ ןפורסיוא ךעליירפ יז לעװ ךיא
 !רעַײֿפ ןעמַאלפ ןופ
 םוצ ,סטכער ּפָא - רעטײלגַאב ייווצ ענַײז ןוא ןדַאלב יז ךָאנ ,גלָאפעג ןַײז ןוא ןהסדה ןופ גנוטײלגַאב ןיא)

 (געוו ןטיירב

 רעד ןיא ,געוו םוצ טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ טביילב ,סטכער ךָאנ ןסירעגטימ יו ,ייז ךָאנ ןגיוצעג יװ)

 (ענעצס ןופ טימ

 (וצ םיא וצ טגרָאזַאב טמוק)

 ?טנעה יד טקערטשעגסיוא וטסָאה ןעמעוו וצ

 --ייז ןדייב וצ

 ...ןדייב וצ

 יו רימ טוט סע

 --ייז ןדייב ,ןדייב ףיוא

 ...ןדייר טינ ןעק'כ ,טינ ןעק'כ ןוא

 -- ביל םיא בָאה ךיא
 -- ןדייב ייז ביל טסָאה ,ביל טסָאה

 ,..ייווצ יד ןופ ענייא יװ ןַײז ןלעװ טלָאוװ'כ

 (ּפָאק ןופ רָאה יד ריא טעלג)

 ...שטנעמ רעטוג ַא זיא רע

 .דָיי רעטכעלש ַא ןוא

 ...טינ ,ןיינ

 ...ס'נעקַאב !דַיי רעטכעלש ַא

 !גלָאפעג ןַײז ...יא ,רע יא

 ...קלָאפ סָאד טינ ןעעז ןוא טלעוו יד ץנַאג ןעעז יז

 !סע ןָאקַאב

 - תונמחר םיא ףיוא בָאה ךיא

 ...ביל םיא בָאה ךיא

 ,בירט ןוא קיטעמוא ױזַא זיא דיירפ ןַײז

 ... עדמערפ ַא ,דיירפ ַא ַאזַא עטנלע ןַא

 ,ןסױטשעגּפָא עדמערפ ןופ ןוא עדמערפ וצ דיירפ ַא

 עסיורג ַא םגה --דיירפ ַא

 ,םענייק טינ ,טינ טמערַאװ ןוא

 ,ךיז ןײלַא טינ ,םענעי טינ
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 ...םַאזנייא ױזַא ןוא דיירפ ַא

 --טלעוו רענעי ןופ דיירפ ַא

 ...טלעק ַא ןָא טפרַאװ'ז

 ,עטמעשרַאפ ַא ,ךעבענ עטמעלקעצ ַא

 ,עטהרוחש-הרמרַאפ -- דיירפ ַא

 ,ןריובעג עטלפייווצרַאפ ןוא רעלפייווצ ןופ

 ...ףיט רעיורט ַא ןיא ןסקַאװעגסױא ןוא

 (טיירש) הילוק

 !ווירב סוהימרי

 !הללק ןַײז

 (רעטָאפ םוצ טכיזעג סָאד ,ןהיעמש וצ וצ עציילּפ רעד טימ טלַאפ) ליגיבַא

 !ןיינ ,ןענערברַאפ טינ םיא טצוװ רע

 !רע לָאז !רע לָאז הילוק

 (ןלַאפ טינ ריא טזָאל) היעמש

 ...ןייוו טינ ,ןייוו טינ

 -.ןַײז רעדורב ןַײד געמ רע

 - ןברָאטשעג זיא סָאװ ןוז ןַײמ ןַײז סע געמ ןוא

 ,ןיַײּפ סדיחי םעד ןרעוו טנָאמרעד טינ לָאז

 !ןברק ַא רעקיצנייא ןַא ןרעוו לָאז טנייװַאב טינ ןוא

 (ןהיעמש ןבענ ,דרע'רד ףיוא ּפָארַא טשלחרַאפ ךיז טזָאל) ליגיבַא

 ?זיא סָאװ ?זיא סָאװ !ָא ...ליגיבַא היעמש

 ?סיפ יד ןופ טסלַאפ ?טסלַאפ וד

 ,רעמ טינרָאג ,טינ גָאז ןוא -- גיל ,גיל

 סיורג גָאטייװ ןַײד ןיא גיל

 סיוא טינ גָאז ןוא

 ...רערט ןַײד טלַאפיס ןעמעוו רַאפ

 --טנעה יד ,עטקיטולברַאפ יד ,אנבש ,ןכָארברַאפ טסָאה

 !ךערברַאפ !ךערברַאפ

 !ךעװשרַאפ טינ טעמוא ןַײד ...טינרָאג טינ גָאז ןוא

 -- רעדורב ןיַײד טינ ,ןיינ

 הדוהי

 !טדנעלרַאפ טרעוו

 !רעגניז וד רעקיליײה ,ָא ,הילטבַא
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 - הילטבַא

 היעמש

 הילטבַא

 היעמש

 םילוג יד

 היעמש

 (א ז"לק םילהת

 לבב תורהנ לע

 וניכב םג ונבשי םש

 ןויצ תא ונרכזב

 (ב

 הכותב טיברע לע

 וניתורונכ ונילת

 (ג

 -- ןטלעוו רַאֿפ ןוא עלַא תורוד רַאֿפ דיל ַא גניז

 ...גנוטלעגרַאפ ןופ ןוא גניז רעיורט ןופ דיל סָאד

 .רעגנירג ןרעוװ זדנוא לָאז ןוא -- רערט רעזדנוא ףור

 (טנַאה עטקיטולברַאפ ,עטכער יד ףיוא טבייה)

 ...רעגניפ עטקַאהענּפָא טימ ןעגניז ךיא ןעק יו

 !רעהַא ףרַאה ןיַײד

 ,ןעגניז ריד ךיא לעװ לָאמ סָאד

 ...רערט ַא זָאל וד ,וד ןוא

 (ףרַאה יד וצ םיא טנַאה רעקניל רעד טימ טגָארט)

 (סיוא דרָאקַא ןטלפייווצרַאפ ַא טּפַאלק)

 !זדנוא ייוו

 (ליטש-טיוט טרעוו סע ,סענורטס יד ןָא רעדיוו טּפַאלק)

 ןרעסעוועג ןוא ןכַײט סלבב ַײב

 ,ןסעזעג רימ ןענעז

 טגָאצרַאפ רימ עלַא

 ,טגָאלקעג ,טגָאלקעג ןוא

 --ןעִירשעג ייוו ןוא

 .ןויצ ןָא טרָאד ךיז קידנענָאמרעד

 עגנַאב ,עקיטעמוא סעברעוו ףיוא

 .ןעגנַאהעגפיוא ןפרַאה יד רימ ןבָאה

 רעדירב ,ןטרָאד לַײװ

 רעגנַאפ יד ,ערעזדנוא ןבָאה טרָאד

 :טרָאד טגנַאלרַאפ זדנוא ןופ

 !רעדיל

 , רעטערטעצ ערעזדנוא ןוא
 דייל רעסיורג רעזדנוא ןיא זדנוא ןבָאה

 :ןטעבעג
 !דיירפ

 :ןעירשעצ ךיוה ךיז
 !ןויצ ןופ זדנוא ןעגנַאזעג יד טגניז
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0 

 (ח

 (ט

 רעה םעד טָאג ןופ דיל סָאד רימ ןעגניז ןענעק יו

 ?דרע רעדמערפ ףיוא

 --ריד ןָא ןעוו ,םילשורי ,סעגרַאפ ךיא ביוא

 !רעטכערעג טָאג ָא

 ,רימ ןָא סעגרַאפ

 !רעטכער ןַײמ סעגרַאפ

 ןעמוג ןַײמ וצ ןרעוו רימ גנוצ ןַײמ טּפעלקעגוצ לָאז

 -.ןענָאק ןיוש ןדײרסױרַא טרָאװ ַא טינ ןוא
 --ןענָאמרעד טינ ריד לעוו'כ ביוא

 ,הָלֲעַא אֹל םא
 ןעמונעגפורַא טינ םילשורי טעװ ןרעוו ביוא

 .עלַא תוחמיׂש ענַײמ ףיוא

 ,םודָא ןופ ןיז יד ,טָאג ,ָא ,ייז סע קנעדעג

 !קנעדעג ָא ,סמילשורי גָאט םעד

 !טקנעשעג ייז ןרעוו טינ סילָאז ןוא

 ,םעדעפ עטצעל יד טסַײרעצ :טגָאזעג סע ןבָאה יז

 ,דנוצעי טרעטשעצ ,טכערבעצ

 !טנורג זיב יז טרעבקעעצ

 !ןטלָאשרַאפ ַײז ,סלבב רעטכָאט ָא

 ,רימ ןטלעצעג יד טרעדנילּפעגסױא טסָאה

 !טסיב וד סָאװ ,וד ןירעביור

 ריד גנוטלעגרַאפ ןַײד ןלָאצַאב טעװ סָאװ םעד ליווװ

 טסיזמוא טסָאה וד סָאװ

 ...ןטלָאגרַאפ ןעמעלַא זדנוא

 םעד ליווװ

 םענ ַא טעוװ ןבעג סָאװ

 -- ןיילק רעדניק ענַײד

 !ןייטשנזדלעפ ןָא יז עלַא טרעטעמשעצ ןוא
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 םילוג יד

 ןקָאלג
 רצארש

 ןרעיוט יד

 םילוג יד

 לאקזחי

 ז"ל לאקזחי

 (א

 (ב

 (ןטימ ןיא ףרַאה יד ,ןליגיבַא ןבענ ןציז טבַײלב { ,ן}עִינק ענעכָארבעג יד ףיוא ּפָארַא ךיז טזָאל רע)

 | ...ייוו ,זדנוא ייוו

 (רעלעקנוט םיוק-םיוק טרעוו'ס .גנוטכַײלַאב יד ךיז טרעדנע סע)

 (ןטַײז עלַא ןופ ךיז ןעגנילקעצ)

 -- ןקָארשרעד ךיוא ךיז בָאה ךיא ?ךיז ןקָארשרעד טָאה ריא

 !ןקָאלגטנװָא

 -- רעקעלגטנווָא

 -ןָא קערש ַא רימ ףיוא ךיוא ןפרַאװ יז

 !םָאב-םיב !םַאב-םיב

 -- איבנ ַא ןרעַײא ןופ רעקיטכעמ רעד לוק רעד יו

 | !לבב ןופ ןרעיוט ,ךיז ףיוא טנפע ,יעה

 !םוהּת ָא ,ךיז ןפע

 (.סטכער טדניוושרַאפ רע)

 (םוהּת רערעטצניפ ַא ןעמעלַא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא סע ,ףיוא טיירב ןטַײז עדייב ןופ ךיז ןענעפע)

 (ןעיירשעגייוו עקידנסַײרצרַאה ןוא ,ייז ןשיווצ גנוגעװַאב עכעלרעדיוש ַא)

 !ייוװ ,זדנוא ייוו

 (סקניל ,ךיוה ץנַאג ןופ טמוק לוק ןַײז)

 !ייטש ,ייטש ,קלָאפ ןַײמ ,ןייטש בַײלב

 ךיז טקוק ,ענעצס רעד ןטימ ןיא ןייטש טבַײלב רע ,סערעירַאב יד ןופ ךיג-ךיג טלקַײקעגּפָארַא ךיז טלָאװ רע יװ)

 ףיוא ךיוה טבייה ,עלַײװ עכעלגנעל ַא טמוטש ,ּפָאק םעד ּפָארַא רעווש טזָאל ,םילוג יד טכָארטַאב ,םורַא גנַאל

 ( -טַײװ-טַײװ טקוק ,ּפָאק םעד

 טָאג ןופ טנַאה יד רימ ףיוא זיא ןזעוועג

 טָאה רע
 ,לָאמ ַא טימ ךימ טריפעגסױרַא טניוװ ַא ףיוא טַײװ

 ךימ ןײלַא ,טרָאד ןגיל ךימ טזָאלעג

 --לָאט םעד ןיא

 .רענייב טימ ןעוועג לופ זיא'ר

 םוטש ךימ טריפעגיײברַאפ טָאה רע

 םורַא דנור ןוא
 :ןעזעג בָאה ךיא --ייז רַאפ

 לָאצ ַא ןָא ןענעז ייז
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 --לָאט םעד ןיא ןזעוועג

 .ןעוועג ייז ןענעז ןקורט ,ןקורט ןוא

 :גָאז ,םדא-ןב :טגערפעג ךימ טָאה רע ןוא
 ?רענייב ַא יד ךָאנ ןבעלפיוא ןלעוו יצ

 ;טָאג סע טסייוו וד !וד :טרעפטנעעג בָאה'כ ןוא

 | !רענייא וד

 ,סױרָאפ גָאז ,ייג :טגָאזעג רימ וצ טָאה'ר ןוא
 :עלַא יד ,ָאד רענייב יד ףיוא תואיבנ גָאז

 -- ןלַאפרַאפ ןיוש רענייב ,ענעקורט רענייב טרעה

 !סיוא טרעה טרָאװ סטָאג

 :רענייב ָא יד וצ רַאה רעד טָאג טגָאז ױזַא

 ,ןבעג טצעי ןַײרַא ךַײא ןיא טסַײג ַא לעװ ךיא
 --ןיילַא ךיא ,ךיא

 !ןבעל טעוװ ריא ןוא

 - ,ןעיצרַאפ ךיַײא ףיוא ןרעדָא לעװ ךיא ןוא

 ,ןעילבעצ ןוא ןייגפיוא טצעי ךַײא ףיוא בַײל ַא זָאל ןוא

 ,ןבעװַאב ןעמעלַא ךיַײא טוה ַא טימ לעוו'כ
 --ןבעג טצעי ןַײרַא ךיַײא ןיא טסַײג ַא ןוא

 !ןבעל טעװ ריא ןוא

 --טָא ,עלַא ריא ,ןַײז ןסיוו טעוו ריא ןוא

 !טָאג ןיב ךיא זַא

 ערָאלק רעטרעוו -- תואיבנ טגָאזעג בָאה'כ ןוא ...

 --;ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא רימ יוװ ױזַא

 לוק ַא טַײװ ןרעה ךיז טזָאלעג טָאה'ס ןוא

 --ןגָאז תואיבנ ןַײמ תעב

 ןגָארטעגכרודַא ךיז למוט ַא טָאה'ס ןוא

 --לָאט םעד ןיא

 עלַא רענייב יד ןוא
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 ןלַאפעגוצ ,טרעטנענרעד ךיז ןבָאה

 -- ןײלַא ךיז ןופ יו
 2 א ראו ןייב ןִצ ןייב

 :ןעזעג בָאה'כ ןוא (ח

 ,ןעוועג ןיוש ןגיוצרַאפ ייז ףיוא ןרעדָא ןענעז סע
 --טיור ןעגנַאגעגפיוא זיא בַײל ַא ןוא

 סַײװ-סַײװ טבעוורַאפ ךיז טָאה םיא רעביא ןוא
 --טיוה ַא

 !טסיַײג ןייק ךיז ןיא טַאהעג טינ רעבָא ןבָאה יז

 !רעה :רימ טגָאזעג טָאה'ר ןוא (ט

 :םיא ןָא גָאז ,טסַײג םעד ןָא תואיבנ גָאז יג

 -- םיא ןָאקַאב יג ,םדָא-ןב ,םיא תואיבנ גָאז ,גָאז

 :רעה רעד ,טָאג טגָאז ױזַא

 טלעוו ןקע עלַא ןופ

 ,ןבעווש וצ ,טסַײג ,םוק

 ,לעז ַא עטעגרהעג יד ןיא ןַײרַא זָאלב ןוא

 !ןבעל ָאד יד עלַא ןלָאז ןוא

 -- תואיבנ טגָאזעג ,טגָאזעגסױרָאֿפ בָאה'כ ןוא/ 0

 -- ךימ ןלופַאב טָאה'ר יו

 ,תויח ַא ,טסייג ַא יז ןיא ןַײרַא זיא'ס ןוא
 ,ךיג עלַא יז ,טבעלעגפיוא ןבָאה יז

 :טלעטשעגפיוא ךיז סיפ יד ףיוא ןבָאה ןוא

 רָאּפש ןוא סיורג הנחמ ַא

 !רָאג זיב !רָאג זיב
 !טלעוו יד יו סיורג

 --דניקנשטנעמ :רימ ױזַא טגָאזעג טָאה'ר ןוא (אי
 -ָא ,רענייב יד

 ָאד ריד בָאה ךיא סָאװ
 -- ןזיווַאב
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 !סע זיא לארׂשי זיוה סָאד

 :טרעמוארַאפ ייז ןגָאז טָא

 --דניוו ןוא ייוו ,זדנוא ייוו

 ,ןרָאװעג ָאד רענייב יד זדנוא ןענעז טנקירטעגסיוא

 -- ןרָאלרַאפ זיא ןעגנַאגעג גנונעפָאה רעזדנוא ןוא

 ...ןעמוקעגמוא ןענעז רימ

 רַאּפרעד גָאז ,ייז גָאז ,תואיבנ ייז גָאז רַאֿפרעד (בי

 :רַאה רעד ,טָאג טגָאז ױזַא

 ,ףיוא םירבק ער'ַײא ןפע ךיא

 ,ףױרַא דלַאב םירבק ענַײד ןופ ,ןַײמ וד קלָאפ ,ךיד םענ ןוא

 טרעטשעגמוא ןעגנערב ךַײא לעוו'כ ןוא

 --דרע סלארׂשי ףיוא עלַא ךַײא

 ןַײז ןסיוו טעװ ריא ןוא (גי

 ףיוא טנפע סָאװ ,טָאג ןיב ךיא זַא

 ,ער'ַײא םירבק יד

 ,ףױרַא ערעַײא םירבק יד ןופ ךיַײא טגנערב ןוא

 ,ערעַײט ךַײא

 !ןיײמ וד קלָאפ ,ָא

 ,ןבעג טצעי ןַײרַא ךַײא ןיא טסַײג ןַײמ לעוװ'כ ןוא (די

 !ןבעל טעוװ ריא ןוא

 טרעטשעגמוא ןעור ןזָאל ךַײא לעוו'כ ןוא
 ,דרע רעַײא ףיוא

 טָאג ןיב ךיא זַא ןַײז ןסיוו טעװ ריא ןוא
 טָאה סָאװ

 ...טגָאזעגנָא ס'כַײא
 ,ןָא ךַײא טגָאזעג ס'בָאה ךיא
 -- ,ןָאטעג ס'בָאה ןוא
 !טָאג טגָאז
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 16 ריפניירַא

 ,המחלמ רעד רַאפ טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ליּפש-רעטַאעט ןשיערבעה ןופ שידִיי ףיוא גנוצעזרעביא ןַא

 ןעוועג -- "תחא הכרעמב ןויזח .םילשורי תוביבסב הליל ;םיעורה ןיב" :ןעמָאנ ןטימ ,א"צרת בא-זומת

 ,היינש -- הנושאר תרבוח ,ישילש ךרכ ,לארשי-ץרא ילעופ תגלפמ ןוחרי ;הדובעה תודחא :ןיא טקורדעג

 ,73 --53 'מע ,דייגי

 קחצי סָאװ ןטנעמגַארפ יד ןוא םייוניש יד טימ חסונ רעשידִיי רעד לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג טרעוו ָאד

 ַײס ןעמוקעגרָאפ ןענַײז חסֹונ ןשידִיי ןיא .ָאטעג ןיא ,שידִיי ףיױא ןבירשעגוצ טָאה ןָאסלענעצַאק

 םענופ אצוי-לעוּפ רעטקעריד ַא ןענַײז סָאװ ענױזַא יז ןשיווצ -- םייוניש עלַאוטסקעט ַײס ןוא עלַארוטקורטס

 ַײרד ןיא גנולעטשרָאפ ַא ןיא רעטקַאניײא ןשִיערבעה םעד ןעלדנַאװרַאפ עכלעוו -- יוברעביא-רוטקורטס

 ּפָא ןעלגיּפש עכלעוו ןבָאגוצ-טסקעט רקיע רעד ,ןרָאװעג טריפעגנַײרַא ןענַײז םייוניש ערעדנַא ךיוא .ןטקַא

 ןטשרע ןתעב הפוקּת-םוקמוא רעד ןופ טכיל ןיא ,רוקמ ןשִיערבעה םענופ גנוניזַאב סנָאסלענעצַאק קחצי

 .(גנַאהוצ ןשיגָאלָאטסקעט ןיא םייוניש ענעמוקעגרָאפ יד עז) דָאירעּפ-ָאטעג

 םורַא" ךיוא זַא רָאלק רעבָא זיא'ס ,ןַארַאפ טשינ די-בתּכ ןיא זיא ,טצעזעגרעביא ןעוו ,עטַאד ןייק

 ס'ק .י ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד רַאפ ןשינעפרעדַאב-רַאוטרעּפער בילוצ ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא "םילשורי

 .י ןופ ןענַײז ,המחלמ רעד רַאפ ןופ שִיערבעה ןיא קרעװ-רַאוטרעּפער ערעדנַא עלַא תעב .זַײרקמַארד ןשידִיי

 ןשירעִיצרעד ןופ לייט ַא יו --רַאוטרעּפער םשל טּפױה רעביא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענָאסלענעצַאק

 רעבָא זיא - (17 ,11 ,10 ,3 'מונ :עז) טעברַא-רוטלוק רעשידִיי טימ ןייגוצנָא ץולחה-רורד ןופ גנערטשנָא

 ןיז רעד ,רעמ ךָאנ .ךעלטרעוו ןרָאװעג טצעזעגרעביא טשינ זיא סָאװ קרעוו עקיצנייא סָאד "םילשורי סורַא"

 טשינ זיא גנולעטשרָאפ עצנַאג יד ןוא ,ןבָאגוצ עלַאוטסקעט ךרוד ןרָאװעג טפיטרַאּפ זיא "םיעורה ןיב" ןוֿפ

 ַא ןופ טקנוּפלטימ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ךיוא זיא יז - ,ןרָאװעג טרעטיירברַאּפ ןוא טיובעגרעביא רָאנ

 - ."תויולג ץוביק" ןעמָאנ ןטימ עיגָאלירט

 טָאה סנטצעל ,טנַאקַאבמוא ןעוועג טנַײה זיב ןענַײז ,לעטשנעמַאזוצ ריא ןוא "תויולג-ץוביק" עיגָאלירט יד

 רעטנַאלּפעג רעד ןופ לייט רעטשרע רעכעלגעמ רעד "המיבה" ןופ וויכרַא ןיא ןענופעגּפָא רעבָא ךיז

 זיא עטַאד ןייק ."תויולג ץוביק" ןעמָאנ ןטימ ,שִיערבעה ףיוא ,טקַא ןייא ןיא גנולעטשרָאּפ ַא -- עיגָאלירט

 הימחנ ןוא רעמיורט רעד ,ךעטסַאּפ רעד והילא רוגיפ עלַארטנעצ יד זיא סרעטקַאניײא עדייב ןיא .ןַארַאפ טשינ

 ַײב ןעמוקעגפיוא זיא עיגָאלירט ַא רַאפ ןַאלּפ רעד זַא סױא רעבָא טזַײװ סע .םיא טימ ץולח רעד

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ זיא סָאװ ,"םיעורה ןיב" ןַײז ןצעזרעביא ןתעב ,ָאטעג ןיא טשרע ןענָאסלענעצַאק

 טבַײלב -- "םיעורה ןיב" ןיא ,טסקעט ןשיערבעה ןיא ןיוש זַא ןענָאמרעד רעבָא ףרַאד עמ .לייט ןטייווצ ריא

 דע ונָמ ףרנ אל .ינשה טקאה תא רקובב +.והילאל ? ול קחשנ" :ךשמה ַא רַאפ טייקכעלגעמ יד ןפָא ףוס םוצ

 םורַא" ךיוא יו "םיעורה ןיב" ַײס ןוא "תויולג ץוביק" ייס ,ןעגנולעטשרָאפ עדייב ."...רודה םע םילשה םא

 רעד והילא קידנעַײז ,ליּפש-רעטַאעט ַא ןיא ליּפש-רעטַאעט ַא ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא טיובעג ןענַײז ,"םילשורי

 טניפעג והילא .ןטלעטשעגרָאפ םעד ןופ טַאטלוזער ַא יו ,יוניש ַא ךרודַא טכַאמ סָאװ טלַאטשעג יד ,ךעטסַאּפ

 ענעדיישרַאפ ליּפש-רעטַאעט ןיא טלעטשעגרָאּפ ןרעוו ןדייב רַאֿפ ,םוקילבוּפ רעד יו בצמ ןבלעז ןיא ָאד ךיז

 ךיז ןרעק סָאװ תולג ןופ ןּפיט עשידִיי ענעדיײשרַאפ ןוא ("םילשורי םורַא") ןטלַאטשעג עשירָאטסיה עשידִיי

 רעשמ ךיז ןעק ןעמ .קיטַאמעלבָארּפ-ץנעטסיזקע רעייז טימ ןעמַאזוצ ,("תויולג ץובק") לארׂשי-ץרא ןיא םוא
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 טָאה -- ןרָאװעג ןבירשעגנָא טשינ סיוא טוַײװ סע יו זיא סָאװ ,עיגָאלירט רעד ןופ לייט רעטירד רעד זַא ןַײז

 ןשידִיי ןגעוו ליּפש-רעטַאעט ַא טימ קיטַאמעלבָארּפ טרָאס םעד ןוא עירעלַאג-ןּפיט יד ןצנַאגרעד טפרַאדַאב

 | .לארׂשי-ץרא ןיא ,שטנעמ ןשידִיי ןוא ןבעל
 םעד רַאפ זַײװַאב ַא ןענַײז "םילשורי םורַא" ןיא ןרָאװעג טריפעגנַײרַא ןענַײז סָאװ םייוניש עלַא יד

 טָאה .ק.י סָאװ לָאר רעטַײנַאב רעד רַאפ ןוא ,"םילשורי םורַא" ןופ טלַאהניא םענופ טַײטַאב ןלעוטקַא

 ןרעוו ןעמונעגנָא ןעק -- ןבירשעג ןעוו -- עטַאד רעד ןגעוו .ןפַאש-ָאטעג ןַײז ןיא קרעוװ םעד רַאפ טמיטשַאב

 ,ןבירשרַאֿפ טרעוו עטַאד ערעיונעג ַא .(21 'מונ ,המישר סלַאטנעמולב ןיא עז) 1941 רָאי סָאד הרעשה ַא יו

 רעט 117 א"שח רדא - טבש :18 'מונ ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיִא ,הרעשה ַא יו ךיוא

 ןוא ,זַײרקמַארד ןשידִיי ןרַאפ ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא "םילשורי םורַא" .6 1941 ץרעמ רעט 20 --רַאונַאי

 זיא ףוסבל יצ טשינ רעבָא ןסייוו רימ ,עניב רעד רַאפ ןרָאװעג טיירגעגוצ גנולעטשרָאפ יד זיא סיוא טעז סע יו

 ןעייטש ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא סָאװ די-בתּכ ןיא .ָאטעג ןיא ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ "םילשורי םורַא"

 ןעמענ יד ךיוא ,גנולעטשרָאּפ רעד ןיא תושפנ יד ןופ ןעמענ יד ןבעל רעדעפיַײלב ַא טימ ,רעדנוזַאב ןבירשרַאפ

 זיא סָאװ ,ערעדנַא ןוא רתסא ,גרעבנירג ,ףלָאדור ,לאיחי ,הרׂש ,הווח :ליּפש-רעטַאעט ןיא ןרָאיטקַא יד ןופ

 ןופ תודימלּת ןוא םידימלּת סנָאסלענעצַאק קחצי םּתסה-ןמ ןעוועג ןענַײז סָאד .ןרירפישעד וצ ךעלגעממוא

 ,תואטיגה ימזול תיב ןיא וויכרַא-.ק.י ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד ."רורד" ןופ עיזַאנמיג רעמייהעג רעד

 ,380 'ז ףיוא ,רעטַײװ ָאד עז ןרָאיטקַא יד ןופ ןעמענ יד .811/1007 'מונ ןטימ טרירטסיגער

 ןרעוו סע רעכלעוו ןיא ,עמַארד רעשירענָאיזיוװ רעד ןופ רענַאשז םוצ "םילשורי םורַא" טרעהעג ,ךוּת ןיא

 עטיַײװ ענעדיישרַאפ וצ שיגָאלָאנָארכ ןרעהעג סָאװ ,ןטלַאטשעג יצ ,ןטַײצ רעמ יצ ייווצ טריפעגפיונוצ

 ַא ףיוא יו רעמ .עטכַארטעגסױא יַײס עלַאער ַײס ,ןטלעוו ערעדנַא ְךָאג וצ ךיוא לָאמ טפָא ןוא םימוחּת

 ןופ עיצַאטנָארּפנָאק ַא ףיוא טריזַאב קרעוװ עשיטַאמַארד ןימ רעד זיא ןטלַאטשעג יד ןשיוװצ טסעמרַאפ
 .סעעדיא ןוא ןעמענַאבטלעוװ

 יד ןיא לארשי-ץרא ןיא םיצולח רוד ןטשרע םענופ גנופערט יד זיא עמַארד רעזדנוא ןופ טקנוּפרעװש רעד

 רעשידִיי רעד ןיא ןטלַאטשעג עטסּוװַאב יד ןופ עקינייא טימ ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ,גרעב-םילשורי
 טיובעג טרעוו גנונַאּפש עשיטַאמַארד יד .וכלומ המלש ןוא והיתּתמ-ןב ףסוי ,לאינד ,ךלמה לואש :עטכישעג
 טיצ סע ןעמעוו ,טעָאּפ םעד ,והילא ןטמולחרַאּפ םעד ןשיווצ ןכערּפשעג ןופ ךמס ןפיוא ,ליּפש-רעטַאעט ןיא
 וצ ךיז טקעריד סיוא טדַײמ ,טעָאּפ רעד והילא .טַײצ רעייז ןיא ןעוטפיוא ערעייז ןוא ך"נּת ןופ םירוביג יד וצ
 טצַאשרעדנימ רע לַײװ רקיע רעד ,קיטַאמעלבָארּפ ןוא ןתוכרטצה עריא ,טייקיטציא רעד טימ ןטסעמרַאפ
 עיסנעמיד עשירעגָאיזיװ יד טרעוו לַאניגירָא ןשִיערבעה ןיא .םיצולח רוד םענעגייא ןַײז ןופ טרעוו םעד
 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא סעגַארפ יד ףיוא תובושּת ךָאנ ןעגנוכוז עשיצולח יד רַאפ רשקה ןימ ַא יװ טמערופעג
 .לארׂשי-ץרא ןיא ןבעל ןשידִיי רעייז ןיא טייקיטציא

 אליממ ,"םילשורי םורַא" ןופ חסונ-ָאטעג ןשידִיי ןיא טרעוו טייקכעלקריװ-ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא
 ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידִיי ןופ טייקכעלקריוו רעקילױרג רעד ףיוא ,טשטייטרַאפ יצ ,לארׂשי-ץרא ןטיברַאפ
 ךָאנ ַא ןעמוקַאב ןגַארֿפ יד וצ תובושּת יד ןוא טפרַאשרַאפ טרעוו קיטַאמעלבָארּפ יד .םישזערייצַאנ ןרעטנוא
 ,טייקיטכיוו עדנדײשטנַא ןוא גָאו ערעסערג

 סנרפמ זיא סָאװ טנעמעלע-רקיע רעד זיא ,גנובייהרעד-תורוד ןוא גנורענימרַאפ-תורוד ןופ םעלבָארּפ סָאד
 רעד ןיא סױא ךיז טקירד סָאװ ,"םילשורי םורַא" סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ קיטַאמעלבָארּפ יד
 יױזַא יו -- עגַארֿפ רעד םורַא ,םיצולח םירבח ענַײז ןוא טעָאּפ םעד והילא ןשיוצ גנונַאּפש רעלעוטקעלעטניא
 סוהילא .טציא ןוא ָאד ,ןבעל רעיײיז ןופ ןדנַאטשמוא עלַאער יד טימ ןטסעמרַאפ ךיז ףרַאד עמ םורַא

279 



 רעשידִיי רעד ןיא ןטַײצ ענעגנַאגרַאפ ןופ טכַארּפ ןקיטסַײג םוצ ןוא םור םוצ ןרַאג ןַײז ןוא טייקטמולחרַאפ

 ןיא ךרד ַא יו ןָא טשינ סע ןעמענ יז .םיצולח יד םירבח ענַײז ןופ ןפרָאװעגּפָא ןרעוו ,ך"נּת ןיא ןוא עטכישעג

 ,ןגיוא עקיבױלג ענַײז רַאפ ןריזינעצסניא ייז .ןענרעלוצנָא םיא ייז ןסילשַאב רַאפרעד ןוא ,געווסנבעל רעייז

 ,ןסעומש טוט רע עכלעוו טימ ןטלַאטשעג עשירָאטסיה יד ןופ דייר יד ןוא גנוניײשרעד יד ,ןריזיוָארּפמיא ןוא

 .חקל ַא ןענרעלוצנָא םיא ידּכ

 -רעטַאעט ַא ןיא גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןימ ַא ,גנולעטשרָאפ רעטכַארטרַאֿפ-קידװעליּפש רעד רעטניה ןופ

 .תובושּת ס'ק .י סױרַא ךעלטַײד ןוא רָאלק .ןסקַאוו ,גנולעטשרָאּפ

 א
/ : 

 "םילשורי םורַא" גנולעטשרָאֿפ רעד ןופ די-בתּכ ןיא טַײז רעטשרע רעד ףיוא ןרָאיטקַא יד ןוא תושפנ יד ןופ המישר



 םילשורי םורַא
 (רעכעטסַאּפ יד ןשיווצ)

 ןטקא ַײרד ןיא גנולעטשרָאפ ַא

 עיגָאלירט רעד ןופ לייט רעטייווצ

 "תויולג-ץוביק"

 :תושפנ יד

 והילא

 הימחנ

 הדוהי

 ףסוי

 היתב

 עבשילא

 רוד-ןיע ןופ בוא-תלעב יד

 ךלמה לואש

 לאינד

 סויווַאלפ סופסוי

 וכלומ המלש

 רעכעטסַאּפ

 רעכעטסַאּפ

 .םילשורי םורַא גרעב יד ןשיװצ :רָאפ טמוק גנולעטשרָאפ יד

 .טכַאנ רַאפ זיא'ס .ךעלדיימ ,םירוחב ,רעכעטסַאּפ ןציז רעיַײפ ַא םורַא

 (דילַאןעגניו .רעכעטסַאּפ יד

 ןענכב תולילה םיפי

 --םיריהבו המה םיננוצ

 ןעי הל ,רישת הפ הממדה

 ...םירישב יבל הל ןעי

 ,םירישה םידבואו םיכלוה

 ,ןעי ונל לקה םדה קר

 םיריזובו המה םיננוצ

 |.ןענכ|ב תולילה םיפיו
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 הימחנ

 עלַא

 הימחנ

 הדוהי

 הימחנ

 הדוהי

 ףסוי

 הימחנ

 הדוהי

 הימחנ

 םיריהבו תולילה םיפי

 ,ןענכב המה םיננוצו

 םירישה ומדנ ,וללצ

 .ןעי דוע ,ןעי דוע (םדה) םדהו

 (עזױּפ ערעגנעל)

 !טרעה ,ךיז וצ טרעה

 (עזױּפ ,ןגַײװש)

 ,טסייוו ריא בוא ,רימ טגָאז

 ?עלַא ָאד רימ ןענעז ליפ יװ טגָאז

 !עלַא

 (ךָאנ םיא טמירק)

 !עלַא

 .ןצכַא
 (טגניז) !טַארוקַא ,י"ח

 !יח יח !יח

 !יח לארׂשי-םע

 !ףיוא רעה
 - ןצכַא רימ טגָאזעג טסָאה וד

 | י"ח
 .טנזיוט זַא טניימעג בָאה ךיא ,ךיא ןוא

 | !ךָאנ דיל ןכָאנ

 .גרעב ןיא דיל ַא ןופ חוּכ רעד זיא סָאד

 !ןיינ ,ןיינ
 ,ןענַאטשרַאפ טינ ךימ טסָאה וד

 ,ןיינ ,ןצכַא טינ
 ...!ךָאנ --ָאד ,ָאד ןענעז רימ

 ,ָאד זדנוא רעביא ןעייטש ייז
 ,ךיוא טרָאד --טרָאד ןוא
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 ףסוי

 הדוהי

 הימחנ

 היתב

 הימחנ

 היתב

 הימחנ

 ערַאּפש-ןזדלעפ רעדעי ןיא

 (טּפור) .גרַאב ןופ ץיּפש ןדעי ףיוא
 (רעכעטסַאּפ יד וצ) -- וה --* --ל - ִא

 !טעז ?והילא ,רע זיא וו

 גנַאהּפָא םעד ףיוא ,טרָאד ,טינ רע טציז יצ

 ?זדלעפ םענעי ןופ

 ןגיוצעג רעלדנַאװטכַאנ ַא יוװ ןוא

 (ןעמעלַא וצ ךיז טדנעוו) ?!למיה ןיא ךיז ןסעגעגנייא ןוא

 :הרבח טרעה

 !דרע רעד ףיוא למיה ןופ ּפָארַא םיא ןּפעלש רימ

 ...ץרא-ךרד הרדס יד ןענרעל םיא טימ ןלעװ רימ

 --ץלָאטש טינ זיא רע

 ץנַאטסיד רעד זיא ױזַא סיורג עשז סָאװ רַאפ

 ?זדנוא ןוא םיא ןשיווצ סָאװ

 ...טקיטעּפשרַאפ טָאה רע

 לגניי ַא זיא'ר

 ,קירוצ רעטנזױט ןרָאי ןופ

 .זדנוא ןשיווצ ָאד ןלַאפעגנַײרַא זיא סָאװ

 ןעקנעש טשינ רָאג זדנוא ןעק רע

 --ָאד עלַא רימ סָאװ

 ,סבקעי רעדניק יד טינ ןענעז רימ

 ערעזדנוא טינ ףָאש יד ןרעטיפ רימ סָאװ ןוא

 .ןתוד ןיא

 --טכענק םוצ זדנוא ןופ ןצעמע ןפיוקרַאפ רימ ןעוו

 !טַאט ַא עלעדייא ןַא רַאפ טנכעררַאפ זדנוא סע טלָאװ רע

 !היתב

 --גרעב יד ןיא עלַײװ ַא ךיג ךיז טלַאהַאב

 !רעפטנע -- ןפור ןעמעוו וטסרעה ןוא

 ?ןרעפטנע ךיא לָאז סָאװ

 .ןיײא ריד טלַאפ סע רָאנ סָאװ

 (ּפָא)

 ?עבשילא וד ?וד ןוא

 ...ןָא וט -- ןרעבַארַא ןַא ןופ דיילק ַא טסָאה וד
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 ,..טיירג ַײז

 .-טיירג עלַא ןענעז רימ
 --רעטַאעט ןיא ןליּפש סָאװ טינ ןרָאיטקַא ןייק ןענעז רימ
 .ךוב ַא ןופ רעטרעוו ןוא דייר ןענרעל ןלָאז רימ
 ,םיא ןעלסיירטרעדַאנופ זדנוא ןַײז רעווש טינ טעוו'ס
 ...ןקעווּוצפיוא םיא

 ...טינ רַאנ ןייק זיא רע ,ןיינ ָא

 .ץלַא ןיא רַאנ ַא יו טביילג רעבָא תומולח-לעב רעד

 ?ןעד םיא ןקעוופיוא וטסליוו ,גָאז ,סָאװ וצ ףסוי
 ,ןבעל םוצ הימחנ

 ;ריד טרעפטנע רע -- ןטמולחרַאפ םעד גערפ ףסוי
 !םיורט ַא ןיא ךיוא ָאד ןבעל ַא זיא סע

 --טשינ םיא ס'ביולג ךיא הימחנ

 .דרע רעד ןופ רע טשטנַא זיא םיוק

 ,ךיז הנחמל-ץוחמ טגניזעצ סָאװ רעגניז רעד

 --טַײז רענעי ףיוא

 ...ןקיצערק ַא טנָאמרעד

 ,זדנוא וצ ןעִיצּפָארַא רעמיורט םעד רימ ןלעוו טָא

 (טפור) !הנחמ ןיא זדנוא וצ

 !והילא

 (למיה םוצ םינּפ ןטימ ,עצײלּפ רעד ףיוא טגיל רע ּוװ ,לגרעב ןפיוא טכַאװרעד יװ) והילא

 ?סָאװ ?סָאװ

 ?ןפָאלשעג טסיב וד "?סָאװ" הימחנ
 (רעיַײּפ םוצ רעטנורַא טייג ,ףיוא ךיז טלעטש) והילא

 (למיה םוצ טזַײװ) ...טרָאד -- ןזעוועג ןיב ךיא

 !בוט-לזמ הימחנ
 ,למיה םעד וצ טײקכַאװש ַא טָאה והילא רעדעי הדוהי

 ,ױזַא טקנוּפ בושח זיא דרע רעזדנוא הימחנ

 .רענַײד למיה רעד יו טקנוּפ

 !קוק

 ,םוטש זיא --דרע רעזדנוא והילא

 - רוד רעזדנוא יװ ...רימ יו ױזַא

 ...טשינרָאג ,טינ טגָאז יז
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 !טגָאז יז !טגָאז יז הימחנ

 !רעה ...ןוא וצ רעוא ןַא גייל וד

 ,ךיז טרעדנע יז -- דרע רעזדנוא והילא

 ן.ןבַײל רעזדנוא ףיוא טוה ַא ךיז טרעדנע'ס יו

 .ייז טניוו ַא טגָארטרַאפ'ס -- עריא ןביוטש יד

 !םוא ךיז טניוו רעד טרעק -- עריא ןביוטש יד טימ ןוא הימחנ

 , !ןעלמיה עבלעז יד ךָאד ןענעז סָאד ,ָא ןעלמיה יד והילא

 --לָאמַא ןופ ןעלמיה יד |

 ...ןעזעג ץלַא ןבָאה ייז ,תודע ןענעז יז

 !עטַײװ...עקַאט תודע הימחנ

 ...רעמ טשינ ןוא תודע רָאנ

 ,ןטילעג טָאה יז --דרע יד ,יז ןוא

 ,ןטילעג זדנוא טימ

 !ןעמַאזוצ זדנוא טימ ,זדנוא טימ

 !ץרַאמש םעד טנעקעג טָאה יז ,טליפעג ס'טָאה יז
 ,םיא ןסעגרַאפ טָאה ןוא ...ָאי ,םיא טנעקעג טָאה יז והילא

 --דרע יד ,דרע יד

 ...ליומ סָאד טשיװעגּפָא ןוא זדנוא ןסעגעגפיוא טָאה

 ...ןעזסיוא ריא זיא ןרָאװעג טשיװעגּפָא

 (ךייןה רעד ןיא טנַאה רעד טימ) -- טרָאד ןוא

 ןטרָאד ןרָאװעג זיא טרענימעג טינ

 !טשינרָאג -- רערעמ טינ ןוא

 !ַאד ךיוא הימחנ

 .טשינרָאג ןרָאװעג טינ טרענימעג זיא ,ךָאד ךיוא ָאד

 --טביולגעג רערעדעי ןבָאה רימ ,עכלעוו עלַא יד
 .ָאטשינ ןוא ןדנּוװשרַאפ !קעװַא ...ןיוש יז ָאטינ

 --עז ,עז !ייז ןענעז טָא

 ,ייז ןעקרעד קוק -- ןורבח ןופ גרעב יד

 | !םהרבַא ,טרָאד סע טציז רע
 ...םיוב ןקיד ןַײז ןופ ןטָאש ןיא רערעזדנוא רעטָאפ רעד

 ,ןועדג ,רע טייטש טרָאד :עז ,עז

 !לעבורי ןועדג

 לכיימש םעד ןקיביײא ןטימ
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 ןטכןיזעג ןטלצנורעג םעד ףיוא

 !ןיינ ףיוא ּפָאק ןַײז טימ טלקָאש ,טלקָאש ןוא

 ,םינקז יד ענעמוקעגנָא יד ייז ןעייטש סָאד

 םיטבש יד עקימורַא יד ןופ
 ,ןידמ רעביא ןסיורג ןַײז ,גיז ןַײז ךָאנ

 ,קלמע ןוא םדק-ינב יד רעביא

 !זדנוא רעביא גיניק ,גיניק ָא :םיא ןטעב ןוא

 םינּפ רעד ,רעטלצנורעג ןַײז טלכיימש סע

 .ןיינ ףיוא :ּפָאק ןטימ טלקָאש ,טלקָאש ןוא

 !טָאג :למיה םוצ טנעה יד טבייה רע ,עז ,עז

 !קלָאפ ןַײמ ,ךיײא רעביא טגיניק טָאג

 !חּתפי זיא טָא ןוא
 ,דעלג ןופ ןַאמ רעדליוו רעד ןוא רעטכערעג רעד

 !סטָאג רעניד רעד ןוא רענידנצעג רעד

 ;ןבירטרַאפ םיא ןבָאה סָאװ יד טומסיורג טימ טפלעה רע

 ...םיא טלַאפַאב רע רעדייא הרּתמ םעד זיא רע

 סיורג ןרָאצ ןַײז ןיא ןוא ןַײז טכערעג ןַײז ןיא טכעש ןוא

 .עצלָאטש יד ,עשירַאנ יד ,םירפא ןיז יד

 ,ּפָאק ןרעווש םעד םיוק-םיוק טזָאלעגּפָארַא טָאה ןרע ,עז} ,עז

 ,רעטכָאט רעד רעקיצנייא ןַײז ךָאנ טלפייווצרַאפ טקוק רע

 דעלג ןוֿפ גרעב יד ףיוא סנידנַײרֿפ עריא טימ טגיײטש יז

 ,ןענייוװַאב טפַאשלדיימ ריא

 ,ךָאנ ריא רעצ ןעמוטש ןיא טקוק רע

 ,רעטכָאט ןַײז ,רעקיצנייא ןַײז

 !טעװ רע ,ָאי ָאי ,ןַײז בירקמ ריא טעװ רע

 ...ןומע}-ינב יד ןגָאלשעג טָאה רע ,ייוו {;ייווו

 סױרַא םיא וצ יז זיא
 רעטכָאט ןַײז ,עקיצנייא ןַײז

 טצנַאטעג םיא ןגעקטנַא טָאה יז

 ...ייוו ,ייוו -- גנַאזעג ןוא ןקױּפ טימ

 !ןָאטעג ךָאד רדנ ַא טָאה חּתפִי ,חּתפי ןוא

 ,..ןטיה רדנ ןַײז טעו רע

 --ליטש ,ַאש
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 הדוהי

 הימחנ

 סליגיבַא

 הימחנ

 לוק סליגיבַא

 הימחנ

 ליגיבא

 --ךַאד ןפיוא םילהּת לטיּפַאק ַא טרָאד טגניז ,דוד

 ...םיא רעטש טינ

 ן?סודרןוה סע זיא יצ ?זיא רעו טרָאד ןוא

 ן...} ןוז ַא ןופ ןבעל םעד ףיוא טרעקָאל רע

 !בלח-שוג ןופ ןנחוי זיא'ס -- עז ,עז

 ...ןפָאלטנַא קריצ ןופ זיא רע ...םיור ןופ טמוק רע

 ,ױזַא קנַארק ןוא רָאג טרעגַאמעגסיוא זיא'ר

 ...!ןבעל ליפ ױזַא טימ ןעקנָאשַאב זיא ןוא

 --רוד ןַײז ןופ ןבעל סָאד טבעל סָאװ רעד

 !קיבײא טבעל רעד

 ,טשימעגסיוא ןענעז סָאװ יד ליווו
 (טֿפר) !רוד רעייז טימ סנייא ןענעז סָאװ
 !ליגיבַא

 ?וטספור ןעמעוו

 ?ליגיבַא ןַא זדנוא ןשיווצ ָאד ןעד זיא יצ

 !ליגיבַא --רָאנ ,ליגיבַא ןַא םתס טינ

 !עטשרע יד

 ,זדנוא ןשיועצ ָאד זיא יז ךיוא
 -- גרעב יד ןיא ,ָאד
 ...ּפָא טינ רימ טרעפטנע יז --יז ןפורעג בָאה ךיא
 !ליגיבַא --יז רעדיוװ {ךיא) ףור טָא
 (םיטש)

 ,טפור רעװ !ךיא !ךיא
 ?ָאד ךימ רעקיטצעי רעד ,העש-טנוװָא רעד ןיא
 !גרַאב-למרּכ ןופ -- רעד !לבנ

 !רע טינ ,ןיינ ,לבנ טינ

 --טסַאהרַאפ ןעוועג זיא רע

 --טסַאהרַאֿפ ןעמעלַא ןופ

 ,ןברָאטשעג זיא רע

 !דוד ךיוא זיא ןברָאטשעג
 !טבעל דוד ,ןיינ

 ,טבילעג טרעוו סָאװ שטנעמ ַא
 -- ןביל ןשטנעמ רערעמ סָאװ
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 תולוק

 והילא

 הימחנ

 והילא

 עכעלטע

 והילא

 הימחנ

 הדוהי

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 !טבעל ,קיבײא טבעל
 (ןטיַײז עלַא ןופ)

 יטבעל רע !טבעל רע !טבעל רע

 (ליומ סהימחנ ףיוא טנַאה רעד טימ)

 ,הימחנ ,רעמ ריא גערפ טינ
 | ...!ווּורּפ טינ

 (טרעדנּוװרַאֿפ) ...רעמ ריד ןרעפטנע טינ לָאמ ַא ןעק יז

 ?טרעהעג טסָאה וד

 ...ןיוש גנַאל ןופ רעה ךיא

 --וד ,רעבָא וד

 ןעלמיה יד וצ ענַײד ןגיוא יד טסבייה וד

 ,דרע'רד ףיוא רָאפ ָאד טמוק'ס סָאװ סָאד טינ טסעז ןוא

 (ךיז רַאפ)

 --ליגיבַא

 ?עלַא ריא ?טרעהעג טָאה ריא

 !טרעהעג !טרעהעג = (ןעמיטש)

 --ַאזַא טכַאנ ַא !טכַאנ יד

 טשיװענּפָא זיא טכענ עכלעזַא ןיא

 .למיה ןוא דרע ןשיווצ ץענערג יד

 --טכַאנ יד טינ ,ןיינ

 --טכַאנ רַאפ טכַאנ

 !רוד ךָאנ רוד ,ַײברַאפ זדנוא תורוד יד ָאד ןעייג

 ן,} ַאזַא טכַאנ ַא ןיא

 בוא-תלעב יד ,ןירעכַאמ-ףושיּכ יד טָאה
 .לאומש איבנ םעד ןלואש רַאפ טכַארבעגפױרַא

 (ןהדוהי קידנדיירסיוא יוװ)

 והילא יװ "!ַאזַא טכַאנ ַא ןיא"

 "!ַאזַא טכַאנ ַא ןיא" :וד ךיוא ױזַא

 !רעדנּוװ ָאד רָאפ ןעמוק טכַאנ רַאפ טכַאנ

 --רעדנּוװ ַא ןעמוקרָאפ ןעק טכַאנ עדעי

 ...רוד ןדעי ןיא טינ רָאנ

 ןיד) ןופ ,ןיינ ,רענעלק טינ טסיב וד

 !ריד רַאפ טבעלעג ָאד ןבָאה סָאװ
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 והילא

 הדוהי

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 ...ןיילק רָאג ...ןיילק ןיב ךיא ,ַא

 ןַאמ ַא ןכעלטעג ַא טעוו ןעמ

 --לָאמ ןייק טינ ,דרע'רד ןופ רימ רַאפ ןעגנערבפורַא טינ

 ,ןזַײװַאב סע רשפא טעװ ,ריא ,רשפא ריא

 ,רעקידרעירפ ַא טימ ןעמוקעגרעהַא טנעז ריא

 ,הילע רערעטשרע ןַא טימ

 ,דרע רעקידעבעל רעיא טימ ךיז רעדיװ ןטפָאהַאב טָאה ריא
 ,לָאט ןוא גרַאב ריא טימ

 טפול יד ךיז טימ ָאד טקיניירעג טָאה ריא

 - .ןרָאװעג טפול ריא ןופ טקיניירעג {טנעוז ןוא

 עריא ןכַײט יד טשירפרעד טָאה ריא

 ,ןרָאװעג םָארטש רעייז ןופ טשירפרעד ןוא
 ןזדלעפ עטרַאה עריא וצ ךיז רעדיוו טרעמַאלק ריא

 ,ןלייה עפיט עריא ןופ ךיז ןטָאש ןיא טליק ןוא
 קרַאטש ךיז טסולג סע ןעוו ךיַײא

 ןטיױט ַא רעַײא וצ ןּפַאלקנָא ריא טנעק

 .ףָאלש ןופ ןקיבײא ןופ םיא ןקעוו ןוא

 !ךיוא ענַײד ןענעז יז --!"עטיוט יד ערעַײא"

 !ענַײז :רָאנ -- ךיוא ענַײז טינ

 ,קלָאפ ןטלַא ןַא ןופ רעדניק עגנוי רימ

 -- ןבעל ןופ דנַאל ןיא ענעמוקעג ַײנ סָאד ןופ רימ
 ...ןָאט וצ טשינ עטיוט יד טימ ןבָאה רימ

 עטיוט יד ךָאד ןענעז סָאד

 ,ןבעל סָאד ןעמעלַא זדנוא טגָאזעגנָא ןבָאה סָאװ
 ,קעװַא ןוא ןבעל סָאד טגָאזעגנָא ,ָאי

 .ןרעטש יז ור רעייז לָאז ןעמ טינ ןליוו ןוא קעװַא
 !טינ טליוו ריא ,ריא רָאנ ,ייז טינ

 ,טלײטענּפָא ךיז ױזַא טָאה ריא

 --עטיוט עסיורג ער'ַײא ןופ טצענערגעגּפָא ךיז
 ...ָאל

 !טגָאזעגּפָא ךיז

 !תמא טינ

 ךיז ּפָא עטיוט ערעַײא ןופ טגָאז ריא
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 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 ייֵז ןענ'קיילרַאפ סע יװ ,ךיז ייז ןופ ּפָא ןגָאז'ס יו

 ,טשרמולּכ רעפמעק-סטייהיַײרפ ,עקניניילק ,עקנימערָא ןדִיי

 --טלעוו רעד רָאג ףיוא עסואימ םידגוב

 !תמא טינ

 . ןברָאטשעג רַאפ ייז טסטלַאה וד סָאװ עלַא יד

 !זדנוא ןיא ךָאד ןבעל

 --ןזעוו רעזדנוא ןיא ,ןרעזדנוא ןיא טימעג ןיא

 ...זדנוא רעסיוא ןכוז טינ ייז ןפרַאד רימ

 יז ןעז ןלעוו ךיא טלָאװ יו

 -טלַאטשעג רעקיטכיל רעקידרעִירפ רעייז ןיא

 יז ןרעה ,ןרעה ןוא ןקוקנָא

 --לָאמ ַא ןופ ןטיוט ןסיורג ַא ןרעזדנוא ןופ טלַאטשעג יד

 !בוא-תלעב ,ַא
 !טינ יז ןָאמרעד !ליטש ,ַאש

 ...ּפָא ךיז יז טפור -- ףור ןטסדנימ רעזדנוא ַײב

 .ןזַײװַאב ךָאנ ךיז ןעק יז

 !ךיז ןזַײװַאב יז לָאז

 !לואש -- ןענעז רימ -- רימ עלַא ...עלַא רימ

 ...לואש זיא ,רערעזדנוא רענייא רעדעי

 --עטכעלש יד ,עקיליַײא יד ,טכַאנ ענעיַא

 !ךָאד טכַאנ רעזדנוא זיא'ס

 ,טכעלש ,זדנוא ױזַא טכעלש זיא'ס

 ,זדנוא טימ ךיז ןגָאלש םיּתשילּפ ןוא

 .ךיז טָאג טָאה זדנוא ןופ ןָאטעגּפָא -- טָאג ןוא

 ,רעמ טינ זדנוא טרעפטנע רע

 ,םיאיבנ ךרוד טינ

 --טינ תומולח ןיא

 !בוא-תלעב ,ַא

 !גייווש !גיײװש

 גנערב טינ --ךיד ןרָאװ ךיא

 !גַײװש -- ענַײד ןּפיל יד ףיוא ןעמָאנ םעד

 (טקנעברַאפ)

 ָאד טכַארבעגפױרַא טלָאװ יז

90 



 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 .זדנוא "ןטיוט" ַא -- רעקיזָאד רעד ,טכַאנ רעד ןיא

 ?ןָא עטיוט יד טספור וד

 ...טכעלש זדנוא זיא סע

 !טכעלש טינ זיא רימ --!"זדנוא" !"זדנוא"

 ןברַאטש ןוא ןלַאפ רימ טרעשַאב זיא ןוא

 --סעובלג גרעב יד ףיוא

 !לואש יװ טינ ןוא ןלַאפ ןתנוהי יוװ ליוו'כ

 (ךעלרעניא ןטכױלַאב)

 !ןתנוהי

 !ןײלַא טייקשידלעה יד ןוא טפַאשביל יד

 !לואש זיא םיא ןופ רעשיגַארט

 ...טסַײג ןטכעלש ַא ןופ ןקָארשעג
 -.טסַײג רעטכעלש ַא ...ָאי ...ָאי

 ,טָאג ןופ טסַײג ַא ןעוועג ךָאד רעבָא זיא'ס

 ...טקישעג טָאג ןופ
 -תמא ָאי

 ,עטוג סָאד יו עטכעלש סָאד

 ,טָאג ןַײז ןופ עדייב יז ןָא טמענ דַיי ַא

 .עטיוט יד טשרָאפעגכָאנ לואש רעבָא טָאה דַיי ןייק טינ יו

 .איבנ ןַײז ,ןלאומש ףיוא טגערפעג טָאה רע

 .ןברָאטשעג זיא לאומש

 ,םּתס ּפָא שטנעמ ַא טברַאטש'ס יװ טינ ןברַאטש םיאיבנ

 .זדנוא ןזָאלרַאפ ייז

 .טסליוו וד יו סע ןָא ףור

 ,זדנוא ןזָאלרַאפ יז ,ָאי

 ּפָא טינ יז ןזָאל רימ -- רימ ,רעבָא רימ

 יז ףיוא ןכוז רימ

 ,דרע'רד רעטנוא ןופ

 ,למיה םוצ טנעה יד ףיוא ןבייה רימ

 --טניוו ןדעווטעי וצ ייז סיוא ןטיײרּפש רימ

 !טפלעה ,ךיז טזַײװַאב ,טמוק ָא

 !םיאיבנ ןעוועג ןַײז ןגעמ ייז ...טינ ןפלעה עטיוט יד

 ...ןפלָאהעג טינ לואש גינעק םעד טָאה לאומש
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 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 ...םיא טקיורַאב טָאה רע

 --טיוט ןרַאפ סָאװ גנוקױרַאב יד
 . !טינ יז ליוו ךיא

 !ליװ !ליוו

 ,טכיל ַא לעה זיא ,הרובג זיא גנוקיורַאב

 ,ףיט ןשינרעטצניפ ןיא ןַײרַא טייקיטכיל ַא טגָארט יז

 ןָאט קוק ַא יַײרפ ארומ טינ בָאה ָא

 -טיוט ןטלַאק םעד ,םיא ןגיוא יד ןיא

 ...םיא וצ ךיז טרעטנענרעד טינ זיא טױט םוצ טנָאנ ןייגוצ

 !םיא ּפָא ןקייל ןוא ןָא םיא קוק

 ץענערג רעד ףיוא ךיז ןזַײװַאב ארומ טינ בָאה ָא

 --טיוט ןופ ןוא ןבעל ןופ

 !טינ ןופרעד טברַאטש ןעמ

 רוד-ןיע ןיא ןתנוהי זיא ןעוועג טינ

 .גרעב סעובלג ףיוא רעטָאפ ןַײז יו ןלַאפעג זיא ןוא

 זדנוא ןופ ענעגנַאגעגקעװַא יד ,ןעז ייז ליוו ךיא !ליוו ךיא

 -- ןזָאלרַאפ זדנוא ןבָאה סָאװ ערעזדנוא עסיורג יד

 !רָאװ רעזדנוא ןזָאלעג

 דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ערעדנַא ןַא קעװַא רָאװ ַא וצ ןוא

 ?רָאװ ַא וצ

 ,עתמא ןַא ךיוא זיא ערעדנַא יד טלעוו יד

 ;תמא-םלוע ןַא ךיוא זיא

 תמא ןַא רענעטָאברַאפ ַא זיא'ס

 ןענַארַאפ ןתמא ןענעז סע

 ,ןבעל םַײב ,ָאד ןטָאברַאפ זדנוא ןענעז סָאװ

 - טוט ןופ דנַאל ןופ ןתמא יד

 ...טיוט ןופ דנַאל סָאד (טכַארטרַאֿפ)

 ןבעל ןופ ָאד רעדנעל ןענעז סע ...ָאי ,ָאי
 (לוֿפשינימײהעג) -- טיוט ןופ ךיוא רעדנעל ןוא

 טינ לָאמ ַא ריד ךיז טליוו יצ ,גָאז

 ןָאט טַײר ַא רערעטצניפ ַא טכַאנ ַא ןיא

 ןרָאפ ךיז ךרודַא ןוא

 ?רעהפיוא ןוא שינעסעגרַאפ ןופ רעדנעל ןיא
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 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הימחנ

 ,טייקליטש ןופ םוהּת ןיא ךיז ןזָאלרעטנורַא

 ?ןטָאש ןיא טרָאד ןציז ןוא

 ?ךָאנ ןבעל םַײב

 עטיוט יד ןעז ,ייז ןעז ןוא

 ?דרע רעד ןופ ןגיײטש ייז תעב

 !ייז ףױרַא טגנערב ןעמ ...טינ ןגייטש עטיוט יד

 | - לואש

 ,ןטיױט ַא טכַארבעגפ{יורןַא טָאה רע

 .ןלאומש

 !ןברָאטשעג זיא לאומש

 .ןבילבעג טינ איבנ ןייק םיא ךָאנ זיא סע
 ...בייל ןטױט ַא ןופ רערעמ זיא טנוה רעקידעבעל ַא

 !טרָאװכירּפש ַא ַאזַא ...סייוו ךיא

 .טינ איבנ ןייק ןעק סָאװ רוד רעד ױזַא טגָאז סע

 --ענַײז םיאיבנ יד ןוא רוד רעדעווטעי

 !רוד רעד זיא רקיע רעד

 -.דנַאל ַא ןיא רע טבעל רעמָאט ,ןדִיי טימ רוד ַא

 !טרָאד הניכש יד טור

 { --ןגָאט וצ טנַײה ךיוא לארׂשי זיא ןמלא ןייק טינ ,ןיינ

 !טימ ןַײז ןיא ןשטנעמ ךָאנ עכעלטעג ןבעל סע

 ?טנַײה ןבעל-רבדמ רעזנוא ןיא לַײזרעַײּפ יד זיא ּווו

 --ךָאנ ןעמַאזוצ ריד טימ ןוא !סע טסיב וד

 !קלָאפ סָאד ביל בָאה
 (ןגָאלשרעד)

 ...ביל םיא בָאה ךיא

 ...טניימעג טרעוו סע סָאװ עביל יד טינ זיא'ס !ביל טסָאה

 ,ןביולג טימ לופ טמעטָא סָאװ קרַאטש עביל יד טינ זיא'ס

 ...קלָאפ םעד ןיא ןביולג

 -- קלָאפ םעד ןיא ןבולג סָאװ יד עלַא

 ,םיא ביל ןבָאה יז

 ...ענַײז םיאיבנ יד ןענעז יז

 .ךיז םענַײז ןיא ץיּפש ןיא טלעטש רעד -- ןלארׂשי טביל סע רעוו

 ,םיכלמ עקירעיורט ריא ,טינ ךיז טזָאל רָאנ
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 והילא

 בוא-תלעב

 רעכעטסַאּפ יד

 בוא-תלעב

 -ןעיורפ ריפ יד

 ןטלַאטשעג

 ,טכענ ןיא ערעטצניפ ןיא טזָאל טינ

 .רוד-ןיע ןייק ךיז טזָאל טינ ןקיטעמוא ןיא געוו ןיא

 ...בוא-תלעב רעד ףיוא ךיז ךָאנ טינ טגערפ ןוא
 ,רָאנ געוו םעד ןיפעג'כ ןעוו ,ךַא

 (ךיוה) ...ריא וצ טריפ סָאװ געוו םעד
 ,רימ ףושיּכ ןַײד זַײװַאב ,רימ ףושיּכ ַא
 !בוא-תלעב ,ַא

 עזדליוו טימ ןוא סנטָאש-טכַאנ יו ןטלַאטשעג-ןעיורפ ריפ ןופ גנוטײלגַאב ןיא ַײרעּפַײּפעג ַא טימ טניײשרעד)

 (טכַאנ רעד ךרוד תולוק/

 {(קירוצ) טירט עכעלטע ּפָא רעדנּווװ-זייב רַאפ ןטערט)

 (טגניז ,ןטלַאטשעג-ןעיורפ ריפ יד ןופ טימ רעד ןיא)

 (טכַאנ רעד ןופ םוקנָא םעד ןופ ץנַאט םעד ןצנַאט)

 --רעטכעלעג ַא ןיא טספור
 ...ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא
 רעטכעט ענַײמ בָאה ךיא

 ...ןעמונעגטימ ךיז טימ

 !דניוושעג !דניוושעג

 רעכיג-רעכיג ןוא
 ,טניוו ַא יו
 .רעכיוו ַא ןוא

 רימ ןבָאה

 ןטָאש יו גרעב ןופ

 ךיז עלַא

 ןטָאשעגסױרַא
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 ןזָאה יו

 ,ןזָארג ןיא

 םייהעג

 ,םייה רעד ןופ

 !רוד-ןיע ןופ

 --טנװָא רעד וצ טלַאפ'ס

 ...לקנוט ןוא רעטצניפ טרעוו'ס

 ,טינ ףָאלש םעד ייז רעטש טינ

 !טלקנופ טינ ,ןרעטש ריא

 בוא-תלעב ךיא

 --רעטכעט ענַײמ ןוא

 ,ףיוא ןענעז רימ

 ...רעטכעוו יד רימ ,רימ

 ,זדנוא טרעשַאב זיא'ס

 ;ןכַאװ וצ זדנוא

 טינ טרעה רענייק

 ...ןכַאל רימ יו

 ןענעז רימ

 "ענעי" ןופ
 יד ןופ

 ...יה ןופ טינ

 !רֹוד-ןיע ןופ

 טלַאפ גנַאהרָאפ רעד
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 בוא-תלעב

 טקַא רעטייווצ

 ץנַאט ןופ גנולזָאהרעדיװו

 ?רעוו ,ןפורעג ךימ טָאה רעוו

 ?רעהַא ךַײא וצ רוד-ןיע ןופ

 ,קַאמשעג ןיוש ןפָאלשעג ןיב'כ

 !קַאז ַא ןיא קַאזיורטש ַא ףיוא

 ...ךָאמ ַא טימ ןסקַאװַאב ךיוה

 --ךָאנ ןוא ךָאנ ןפָאלשעג טלָאוװ'כ

 ?םּתס ךימ רע ןפורעג טָאה

 ?םּת ַא ס'זיא ,עשר ַא ס'זיא

 ?לָאמ סָאד טרעהעג ךיא בָאה סָאװ

 ?לוק ַא רָאג יצ לוקרעדיוו ַא

 --קנַאדעג ןָא ןפָאלשעג ןיב'כ

 ?גנַאל יו ,טסייוו ריא בוא רימ טגָאז

 ?רָאּפש יצ ?ּפַאנק יצ ?גנַאל יוװ טגָאז

 ?רָאי טנזיוט יצ טונימ ַא

 -לַײװ ַא טפָא ךעלעמַאּפ טײגרַאֿפ'ס

 !לַײפ ַא ן'ילפרַאפ רָאי טנזיוט ןוא

 דניוושעג םוק'כ ?ןפורעג טָאה רעוו

 ,טניוו ַא ןופ לגילפ ַא ףיוא

 --ץלַא ןעמענ ןזיװַאב טינ בָאה'כ

 ,זדלַאה םעד טינ ,עבמָאג יד טינ
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 ךיג רעד ןיא ןעמונעג טינ בָאה'כ

 !ךילּפ םעד --טעז טעז ,ּפָאק ןופ רָאה יד

 לַײאעג ןיא ןזיװַאב טינ בָאה'כ

 ...לַײּפ ַא גיוא ןַא ןענעפע

 ,יוט ןּפָארט ַא ןָאטעג קנורס ַא

 ול* ,יורטש ַא ןָאטעג ּפָארַא גנולש

 - סױרַא ןוא ןעמיוק ןיא גנורּפש ַא

 זױמ ַא ןופ לקע ןַא ףיוא ןוא

 ָאד ןיב'כ !ויפ -- ךיז טצעזעגפיוא

 !העש רעקידלזמ ַא ןיא

 :טעז ,רָאנ טעז -- ןעמוקעג ןיב'כ

 ?דש וצ דש יצ שטנעמ וצ שטנעמ

 ?רוד-ןיע ןיא טצעי טכַײלש רעװ ?רעוו

 ?ריווועג רע ןרעוו ליװ סָאװ

 ?ףָאלש ןופ טקעוועג ךימ טָאה רעוו

 ?בוא-תלעב עטלַא יד ,ךימ

 ?ןָא רימ ריט ןיא טּפַאלק רעװ ?רעוו
 ?ןַאמערָא ןַא יצ גיניק ַא

 .לָאמ יצ בלימ ?רענעי יצ רעד

 ?לָאמ ַא טימ עדייב רָאג יצ

 רַאה ַא יצ רַאנ ַא יצ

 !רַאנ ַא רַאה ַא :רָאג רענייא יצ
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 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 (לכיימש ןקירעיורט ַא טימ)

 ...!רַאנ ַא רַאה ַא

 !רעדיװ גיניק ַא ?רַאה ַא

 ...רעטלעטשרַאפ ַא רעדיוװ ןוא

 !םיא רַאפ טינ ךיז קערש ךיא

 לָאמ רָאנ ןקיצנייא ןייא

 ...ךיז גיניק ַא רַאפ ןקָארשעג ךיא בָאה

 ...םענַײמ רעדורב ַא רַאפ

 (טרעטסַײגַאב ,עזױּפ עניילק ַא) שיק ןופ ןוז רעד

 (טמיורעג(נ}יַײא טלָאװ יז יו ,ןדירפוצמוא) !גיניק ַא ןעוועג זיא רעד

 -- ןטילעג טינ םיא בָאה ךיא

 (שיטָאּפש) ,ןעוועג טינ גינעק ןייק זיא רע

 !איבנ ַא ןעוועג זיא רע

 :רעה !רענייא -- םיאיבנ יד ןופ

 !בוא-תלעב ,ַא

 (ןדייר טינ םיא טזָאל)

 --ןפושיּכ ךיד בוא ןטימ לעוו'כ :רעה ,רעה

 ;רעבָא הצע ןַײמ

 - ...איבנ םעד ,ןלאומש טינ רימ ןופ ליוו וד

 ,ןענעגרה ךיד טעװ רע

 ...שיק ןופ ןוז םעד ,םיא טעגרהעג טָאה'ר יו

 (טנייוו) !שיק ןופ ןוז רעד ...ייוו ,ייוו

 ...רעִירפ םיא טַאהעג ביל טינ בָאה ךיא

 ,ןקיסקיוועג-ךיוה םעד ,ןעזעג םיא רעבָא בָאה'כ

 ...דרע'רד וצ טלַאפ רע יו

 ,בוטש ןיא רימ ַײב ןעוועג בלַאק עטּפָאטשעג ַא

 ,עקיצנייא-ןייא ןַא

 ,םיא רַאפ יז ןטכָאשעג בָאה ךיא

 !בלַאק יד ,יז ןטכָאשעג טסיזמוא בָאה ךיא

 ,גיניק רעד ריא וצ ךיז טָאה טרירעגוצ טינ

 ,טרעצרַאפ ריא ןבָאה ענַײז רענידַאב יד

 .ןבילבעג רימ רַאֿפ זיא קע רעד ןוא טַײז ַא
 ,םענַײמ ןיא קַאז ןיא ,ייז ןענעז טָא
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 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 הימחנ

 והילא

 הדוהי

 והילא

 (טסע ןוא קַאז ןופ טױרַא טמענ יז ...ןיֹוׁש חיר םעד טריּפש ןעמ

 ,טינ םיא גנערב ךיא

 ...ףױרַא ןלאומש טינ גנערב ךיא

 ?ףױרַא רימ וטסגנערב ןעמעוו גָאז ,עשז ןעמעוו

 ...םיאיבנ יד ןופ טינ םענייק !טענייק טינ

 !ךיד ןטיוט ןלעוו ייז :טָאג ןענעז יז

 ...טיוט ןרַאפ ,ארומ טינ םיא רַאפ בָאה ךיא

 !לואש

 ...!לואש יװ טקנוּפ ןקָארשרעדמוא טסיב

 -.טוג ךַײא ןעק ךיא ,ָא ,ךַײא ןעק ןיא
 ,ןדִיי עגנוי ךייא

 .ָאד דרע רעד ףיוא עכעלקילגמוא םיכלמ ךַײא

 יז ןרעדנַאװ ױזַא סנטָאש יו

 ,רוד-ןיע ןייק ןגעוו ףיוא טכַאנ רַאפ טכַאנ

 ...ארומ טינ טוט ןרַאפ ןבָאה ןוא

 !טינ ארומ ןייק טסָאה וד :טסּוװעג בָאה ךיא

 ,דרע'רד ןופ יז ןגייײטש םיוק ,רעטעג יד ...ײז ענעי רָאנ

 ...קרַאטש ןבָאה ארומ וטסעוו

 !טָאג ןייק טצעי ריד ןעגנערבפיוא טינ לעװ ךיא

 (גנערטש)

 -טכַאנ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,בוא ףושיּכ םעד טימ ,ָאד ךימ ףושיּכ

 םעד רימ ףױרַא גנערב ןוא

 --גנַאלרַאפ ךיא ןעמעוו

 (טגַײוװש)

 (ךיוה)

 !הימחנ

 (ןטכער םוצ וצ םיא וצ טמוק)

 !הדוהי

 (ןקניל םוצ ,םיא ךיז טלעטש)

 (בוא-תלעב רעד וצ)

 ןריווושעגוצ ריד טָאה לואש

 ...ןפערט ריד זייב ןייק טעוו'ס זַא
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 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 !ןריווושעג טינ ריד ס'בָאה ךיא

 !?ןיינ יצ ָאי ?טסרעפטנע וד

 (עזיױּפ ַא ךָאנ ,קינעטרעטנוא)

 ?ןעז וטסליוו ןעמעוו גָאז

 !לואש גיניק םעד

 (ףיוא טגנירּפש)

 !לואש !לואש ָאי !ןלואש

 ן(טכןַאל) ?םיאיבנ יד ןשיווצ ?ייז ןשיוועצ ךיוא לואש זיא

 !ךּופְטַא --ּתְפָטַאְד לע

 -- םענעי ןעקנורטרעד טסָאה וד

 !ךיד ןעמ טקנירטרעד

 !לואש

 ?ריד םיעגושמ ןלעפ יצ

 !לואש גיניק םעד

 בָאה'כ ...ןגעוו טענַײמ

 ...רעמ ארומ טינ םיא רַאפ

 ,רימ טימ טכַאמעג ןיוש םולש טָאה'ר

 ...ךָאנ טכַאנ רענעי ןיא

 --םולש וליפַא טכַאמעג רימ טימ טינ רע טלָאװ ןוא

 ?גיניק רעטױט ַא ,ןָאט ןעד רימ רע ןעק סָאװ

 טיש סָאװ עלעקעטש ןיד ַא טימ טעכָאפ יז ,ענעצס טימ וצ וצ יז טמוק גנורּפש ןייא טימ) ?ןלואש טסליוו

 (ןטַײז עלַא ןיא ןעקנופ טימ

 --טכַאנ ןוא טכַאנ
 !רעמ טשינ רָאג ןוא
 ּוו ןופ טמוק'ס

 --רעהַא לוק ַא

 !םוק

 ןעוועג טסיב וד

 --ָאד ךָאנ טסיב ןוא

 קנופ ַא ףיוא ץילב

 --ָאטשינ ןיוש ןוא

 !םוק
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 ךלמה לואש

 בוא-תלעב

 לואש

 ,דרע'רד ןופ שירק ולא ;

 םי ןופ ּפָארט

 סױרַא רַאּפש

 --םַאלפ ַא ,ץילב ַא

 !םוק

3 

 יִצ ,ןביוא ןופ

 ,םָארטש ןפיט ןופ

 ,ןעלמיה יד ןופ

 -- םוהּת ןופ יצ

 - !םוק

 -- ןביוא וטסיב

 ;בױטש יװ לַאפ

 -- ןטנוא ביוא ןוא

 !ביוה ,ךיז ביוה

 ,ךיז טניוו ַא זַײװו

 !ָאטשינ ןוא

 -- ןזעוועג בוא
 !ָאד וטסיב

 (ּפָא טגנירּפש יז !םוק

 ןקוק טרעווילגרַאפ טביַײלב ,םורַא עלַײװ ערעגנעל ַא ךיז טקוק רע .דרערעטנוא ןופ םַאלפ ַא ךרוד טניײשרעד)

 (ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ףיוא

 ,עקיטולבלופ ַא זיא טַײז-ברעמ ןיא ןוז יד !טצעי ךיוא לָאמ ַא יו

 --טרעדיילשעג םיא ךיא טלָאװ ,ָאד זיּפש ןַײמ בָאה ךיא ןעוו ְךַא

 -- ןקיטומ ןוא ןקיגױא-ןייש םעד ,ןדוד םעד ףיוא טָא

 ...ןדיַײל עמוטש ,עמוטש טימ ,רעלופ רעד ,טמוק טנווָא רעד

 (סעטַאמש עריא ןיא ןּפמורשעגנַײא ךיז טָאה סָאװ ,בוא-תלעב רעד ףיוא טלַאפ קילב ןַַײז)

 !סע טסיב וד

 ,גיניק ,ךיא

 (לכיימש ןקירעיורט ןטכַײל ַא טימ)
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 בוא-תלעב

 לואש |

 בוא-תלעב

 לואש

 בוא-תלעב

 לואש

 בוא-תלעב

 לואש

 בוא-תלעב

 לואש

 והילא

 לואש

 והילא

 ...!ָאי ...גיניק ...גיניק

 ,גרעב-עובלג יד ףיוא

 -- ,ןיורק יד ןוא ןריולרַאפ ּפָאק םעד ךיא בָאה

 ,רימ ןרָאװעג טרעקעגמוא זיא ּפָאק רעד

 -.רעמ טינ ןיורק יד

 (םיא טנפע ,קַאז םעד וצ רעטנענ טּפעלש יז)

 .קַאז ןיא ,יז ךיא בָאה ָאד

 !קַאז ןיא

 ,ָאד ןעמַאזוצ טגיל יז -- ןיורק ןַײד

 ,גרַאװטלַא טימ ,ךָאנ ןכַאז טימ

 (ןלואש סע טגנַאלרעד ,קַאז ןופ ןיורק יד סױרַא טמענ) -- ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש

 יז זיא טָא

 (לכיימש ןקירעיורט ַא טימ)

 !ריד ַײב יז ןבַײלב לָאז

 (קַאז ןיא קירוצ ןיורק יד טגייל)

 --רימ טכַארבעגפיורַא טסָאה וד

 ?םקונ ךיז רימ ןיא ױזַא טסיב וד

 ...ךיא טינ

 --דרע רעטנוא טרָאד רעװ טצעי רימ ןופ טכַאל סע

 :טכַאל לאומש
 ןעקנורטעגסיוא בָאה ךיא סָאװ סוּכ ןַײמ

 (בוא-תלעב רעד וצ) ...לואׂש טצעי טקנירט

 ?ךיוא טצעי טסכַאל וד ?ךיוא וד

 ,ריד ןופ טינ ןוא ...עלעסיב ַא

 (ןוהילא ףיוא טזַײװ) ...ךיא ךַאל םענַײד לרוג ןופ

 ,ָאד לגניי רעד ...רעד טָא

 !ךיד טרעדורעגפיוא טָאה
 (ןוהילא וצ ןגָאלשרעד)

 ?ךימ וטספרַאד סָאװ
 (סיפ יד וצ ןלואש טלַאפ)

 !גיניק ןַײמ

 ?דניק ןַײמ ,דימ טסיב

 געוו רעד ,רעווש זיא'ר ...רעווש ,ךַא
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 לואש

 והילא

 לואש

 והילא

 לואש

 והילא

 לואש

 והילא

 לואש

 והילא

 לואש

 והילא

 לואש

 ...בוא-תלעב רעד וצ

 ...רעווש ָאי

 ,דניק ןַײמ ,טסייוו וד ןעוו רָאנ

 --רעהַא ריד וצ ןגייטשפיוא רעד זיא סע רעווש יו

 ,דרע'רד ףיוא

 ...עריא ןגעוו יד ױזַא קיטעמוא ןענעז סע

 ?דניק ןיײמ ,גנַאב ריד זיא סע

 ...גנַאב ךַא ,גנַאב זדנוא זיא סע

 " ...גנַאב זדנוא זיא סע"

 !ריד ליווװ -- טגָאזעג וטסָאה -- זדנוא

 ...ןײלַא ןיב ןזעוועג ,טנלע ןַײמ ןיא ,ךיא

 ...גנַאב זדנוא זיא סע

 ?ךַײא ןופ ןָאטעגּפָא ךיוא טָאג ךיז טָאה יצ

 .ךיז ןָאטעגּפָא ,ָאי

 ?םיּתשילּפ יד ןוא

 ?גירק ןיא ךַײא טימ ךָאנ ןעייטש יז

 ...ייז ךיוא

 ...טצעי ךיוא --לָאמ ַא יו טקנוּפ

 (סָאװ ךיז טנָאמרעד) ןטיבעג טינ טשינרָאג ,ָאד דרע רעד ףיוא ךיז טָאה סע

 ,טרעדורעגפיוא טינ וטסָאה סָאװ רַאפ

 ...םיא ,םיא ,לָאמ ַא ךָאנ

 ?ןלאומש

 ...ךימ טסיירטעג טָאה רע

 --ןרעה בָאה טלָאװעג ךיא סָאװ סָאד רימ טגָאזעג טָאה רע

 (טכיזעג ןַײז טנַײשַאב לכיימש רעקיטכיל ַא) ...ףוס םוצ ךימ טרעטנענרעד טָאה רע

 ,עטוג ריא ,גרעב-עובלג ריא ,ָא

 !טױט ןופ ףָאלש ןטימ טרעפעלשעגנַײא ךימ טָאה ריא

 ?זדנוא ןגָאז עבלעז סָאד ךיוא רע טעוו יצ

 !טיהַאב טָאג

 ...סוּכ ןבלעז םעד טינ עלַא ןעקנירט רימ

 .דניק ,ךיד ןעמערַאברעד ,ךַא ,ךיא טלָאװ יו

 ,טרַאצ ןוא ױזַא גנוי טסיב

 ,ןקָאל ענַײד ןיא יוט רעד ךָאנ טקיטכענ סע
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 והילא

 לואש

 והילא

 לואש

 והילא

 לואש

 בוא-תלעב

 ,טױרנגרָאמ יו רענַײד ןרעטש רעד ןוא

 (םיא טרעױדַאב) -- ןדנַאר -חרזמ יד ךרודַא טלַאּפש סָאװ

 ...רוד-ןיע ןופ ןגעוו יד ןיוש טנַאקַאב ריד ןענעז'ס ןוא

 .טמולחעג ךָאנ בָאה ןרָאי ענַײד ןיא ךיא

 --ץנַאג ןבעל ןַײמ ...ָאי םולח ַא

 ...טַײטַאב ןַײז טינ סייוו ךיא

 .טָאג ַײב זיא תומולח ערעזדנוא ןופ טַײטַאב רעד

 (ןגָאלשרעד)...דרע'רד ןופ ןַאמ ַא ןכעלטעג ַא ףױרַא גנערב וד

 ...רָאנ גינעק ַא ןעוועג דרע'רד ףיוא ןיב ךיא

 --ור ןַײמ ןיא ךימ ּפָא קיש

 ?דרע יד טשינ ריד טלעפעג'ס

 ...ןיוש ןעוועג ריא ףיוא ןיב ךיא

 זיא סע רעווש יו טסייוו וד ןעוו ךַא

 ,ןבעל םוצ ןרעקמוא ךיז

 ,ןזָאלרַאפ ןיוש ןבעל סָאד טָאה סָאװ םעד רַאפ

 רעטרע וצ ןרעקמוא ךיז

 ...ןיוש ןעוועג גנַאל ןופ ,גנַאל ןופ זיא ןעמ ּוװ

 ...ור ןַײמ ןיא ךימ ּפָא קיש

 (דרע'רד וצ םינּפ ןטימ וצ טלַאפ)

 (דרערעטנוא רעד ןיא םַאלפ ַא טימ טדניװשרַאפ)

 (טרָא סלואש ףיוא ךיז טלעטש ןוא וצ דלַאב טגנירּפש)

 ,ןענַאטשעג זיא'ר ּוװ טרָא סָאד טנערב'ס
 ,קיטנעק טינ זיא'ס שטָאכ ךָאנ טרעקַאלפ'ס

 -- גנודנעלרַאפ טגנערב סָאװ סַאלפ ַא זיא'ס
 ןענַאד ןופ קעװַא לעוו'כ זַא ,ךיא

 - רעביוצ ןַײמ טימ רעדיוו ךיא םוק

 ;רע ןעק ןבעל'ס ןוא טוט םעד ןעק'ר

 -ץענערג רעייז ףיוא רייול ןוא ץיז ךיא

 (ןוהילא וצ ...ןביולג ןוא ןביולגמוא ןופ סַאּפ רעד

 !ךימ ךיוא ַײרפַאב

4204 



 והילא

 בוא-תלעב

 (דרע רעד ןופ ךיז קידנבייהפיוא)

 (ךיז רַאֿפ) !ןיינ ,טינ טסייג וד
 ןיב ךיא ,טינ םולח ךיא
 -- ךיא ןיב שינעטער ַא ,ןריובעג ןופ םולח ַא
 (בוא-תלעב וצ) לאינד ...?דײשַאב ןַײמ רימ טגָאז רעוו

 !ףױרַא ןלאינד רימ גנערב וד

 טכַאנ ןוא טכַאנ

 --רעמ טינ רָאג ןוא
 ּוו ןופ טמוק'ס

 -- רעהַא לוק ַא

 !םוק

 ןעוועג טסיב וד
 --ָאד ךָאנ טסיב ןוא

 קנופ ַא ףיוא ץילב

 --ָאטשינ ןיוש ןוא
 !םוק

 ,דרע'רד ןופ שירק ולֵ*

 --םי ןופ ּפָארט
 :סױרַא רַאּפש

 םַאלפ ַא ,ץילב ַא

 !םוק

 ולא;

 יִצ ןביוא ןופ
 ,םָארטש ןפיט ןופ

 ,ןעלמיה יד ןופ
 -- םוהּת ןופ יצ

 !םוק

 -- ןביוא וטסיב

 ;בױטש יװ לַאפ

 -- ןטנוא ביוא ןוא

 !ביוה ,ךיז ביוה
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 לאינד

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 לאינד

 והילא

 לאינד

 והילא

 לאינד

 והילא

 לאינד

 ,ךיז טניוו ַא זַײװ

 --ָאטשינ ןוא

 ןזעוועג ביוא

 --ָאד וטסיב

 (ּפָא טגנירּפש יז !םוק

 (גַאמ רעשלבב ַא יו טדיילקעג טנַײשרעד)

 (ךיז טַײרשעצ)

 !רימ ייוו

 ?וטסעז ןעמעוו

 ןעזעג ךיא בָאה טייקכעלטעג ַא

 /  .דרע'רד ןופ ןבייהפיוא ךיז

 ?סיוא רע טעז יו

 ךיז ןביוהעגפיוא טָאה ןַאמ רענייש ַא

 .לטנַאמ ַא ןיא טלקיװרַאפ
 (ןלאיגד ןופ טַײז רעד ןיא ךיז טקוב רע) !לאינד

 ...דוהָי יִד אָתּולָג יֵנְב ןִמ לאינָד אָנֲא

 ,שידִיי ,שידִיי דייר

 ...שִיעמַארַא טינ זדנוא וצ דייר ןוא

 (טריוורַאפ)

 ?ָאד סע טכַארבעגפױרַא ךימ ןעמ טָאה ןעמעוו וצ

 .רעדירב ענַײד וצ ,זדנוא וצ

 ...ייו !לארׂשי-ינב וצ !ךַײא וצ

 !ןרָאװעג טכַארבעגפױרַא ךיא ןיב סטָאג ןעמָאנ ןטימ טינ

 (סעטַאמש עריא ןיא ךיז טעשטרָאק סָאװ בוא-תלעב רעד ףױא טזַײװ) !סטָאג ןעמָאנ ןטימ

 --ָא שפנ םעד ןופ ,ריא ןופ ךיוא

 .טסַײג סטָאג סױרַא טדער

 (לַײװ ַא ריא טכַארטַאב)

 !ייוו !ייוו ...ריא ןופ
 ...יז ןעזעג בָאה ךיא :טכוד רימ

 -.סלַב חבומ םַײב !לבב ןיא

 .םענַײז ןיא ביוטש ןיא ךיז טרעגלַאװעג טָאה יז

 לעווש ןפיוא ,ךיז טכוד ,סרּפ ןיא

 -- סנומירחא זיוה ןופ
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 (בוא-תלעב רעד וצ ךיז טדנעוו רע) ...סעטַאמש עריא ןיא ךיז טלקיוקעג יז טָאה

 אֵיַכְלַמ יֵמְדָק יִתֹוא ָּתְלַעְנִה יִד ָּתְנַא
 - וד וד ?סֶרָפּו לֶבָב יִד

 ןגינעק יד רַאפ רימ טכַארבעגפיוא טסָאה

 ?סרּפ ןופ ןוא לבב ןופ

 (ףיונוצ רעמ ךָאנ ךיז טעשטרָאק) בוא-תלעב

 (ןלאינד וצ סָארדרַאפ טימ) והילא

 !ןזיוַאב ךיז רעקידעבעל ַא ֹוטסָאה יז רַאפ

 (בוא-תלעב רעד ףיוא טזַײװ) !ךיא ...רבק ןפיט ןופ ,טיוט ,ןיינ לאינד

 !ךימ ייז וצ טכַארבעגפױרַא יז טָאה סָאד ...יז ,יז

 --ךיוא םולח רעזדנוא טימ ,לאינד ,ריד וצ םוק ךיא והילא

 --?דײשַאב ןַײז זדנוא גָאז ָא

 (טגייווש) לאינד

 !רָאלק רימ ךַאמ ,ָא והילא

 !רָאלק טינ רָאג ריד ךַאמ ךיא לאינד

 ,ץלַא ןופ טַײדַאב םעד טגָאזעג וטסָאה ייז ...ייז והילא

 !זדנוא טינ ןוא יז

 !ָאי -- םייוג יד ...ָאי יז לאינד

 ,טגָאזעג ץלַא ןופ טַײדַאב םעד ךיא בָאה יז

 ,תונמחר רעטיב ַא ןזעוװעג ייז ףיוא רימ זיא'ס

 ,ןעוועג ייז עלַא ןענעז רענידנצעג

 ,ענעריולרַאפ

 ,ןבעל םענופ ןגעוו ףיוא עטעשזדנָאלברַאפ

 רעגעלעג ןכעלטכַאנ ןפיוא םולח רערעווש רעדעי

 ,ייז טלמוטעצ טָאה

 ,טלעק ַא יז ףיוא דמערפ ןגָארטעגנָא טָאה םולח רעדעי

 ...ייז ןקָארשרעד טָאה ןוא

 !סמילשורי דניק ַא טסיב וד --וד ןוא

 ?ריד ףיוא ךיז ןעמ'רַאברעד לָאז ךיא ןעד וטסיב רעוו

 !ריד טוג זיא'ס

 .טוג טינ זיא רימ ,ןיינ ָא והילא

 !םילשורי ןיא טָאג ַא ָאד זיא'ס לאינד

 ...זדנוא ןזָאלרַאפ טָאה רע והילא
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 -- ךיַײא ןזָאלרַאפ טָאה רע לאינד

 .ןטפעהַאב ךַײא טימ ךיז רעדיוו ידּכ

 --ןיוש ןגיוא יד טקוקעגסיוא ןבָאה רימ ,זדנוא ייוו והילא
 !ךימ ַײרּפַאב לאינד

 -- ןעַײרּפַאב טינ ךיד לעװ ךיא והילא

 ,ןדמערפ ןדעי רַאפ ןעוועג וטסיב "םימוּתו-םירוא" ןַא

 !ןטכַײלַאב טינ וטסליוו ךשוח רעזדנוא ןוא

 ,ןנעה-בע רעד זיא'ס -- ךשוח ןייק טינ זיא'ס לאינד

 ,לבענ-ןקלָאװ רעד
 .ךַײא ןקעדַאב טוט סָאװ סטָאג הניכש יד

 ,ןפע ָא -- סטָאג הניכש יד והילא

 - ערעזדנוא ןגיוא יד ףיוא ןפע

 !ןעז ס'נליוו רימ

 ךַאל טינ !ךַאל טינ ...?טסכַאל וד לאינד

 ,רימ ןופ ,ןטנלע ןופ

 ,לאינד ,ךיא ,ךיא ןיב סָאד

 - ,ליפ רעקלעפ ןיוש טעװעטַארעג בָאה ךיא

 / -רעבָא לאינד
 -- ןפרָאװעג בורגנבייל ןיא טרעוו רע ןעוו

 ...טָאג ןופ ףליה רעד ןיא ךיז רע טקיטיינ

 ,טנעז ריא ּוװ ,עלַא עדנילב ,טמוק

 - ךַײא ןגיוא יד ףיוא ןפע ךיא

 !ןכַאמ טינ קידוועעז ךיא ןעק רָאנ ןײלַא ךיז

 --זיא ןריולרַאפ רעוו םוק רעהַא רימ וצ

 עלַא ןשינעטער ןופ ףיוא ךוטקעד םעד סַײר ךיא

 .ןזענעג טרעוו ץלַא --ץלַא ןוא --ץלַא ףיוא טכיל ַא ףרַאװ ךיא

 ,רעמיורט טמוק רימ וצ ,רימ וצ

 ,עלַא ריא עטמולחרַאפ

 ,ךיז טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא ןופ טזַײװַאב

 ,ןענופעג טָאה סָאװ ןַאמ רעד ןיב ךיא

 ,םיורט סנדעי רַאפ דײשַאב םעד

 ,טנָאקעג ןרעלקפיוא טינ םולח םעד ,םענעגייא ןַײמ ןוא

 --ןכַאז עכעלרעדנּוװ רָאג ןעזעג בָאה ךיא
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 והילא

 לאינד

 והילא

 לאינד

 והילא

 לאינד

 והילא

 לאינד

 בוא-תלעב

 ...ץנַאג ןרױלרַאפ ךיז ןוא

 רעסערג טינ ןוא רערעמ טינ ןפסוי ןופ ןיב ךיא
 דיײשַאב םעד םירצמ ןיא טרָאד טסּוװעג טָאה רע
 םולח סמענייא ןדעי ןופ

 תומולח ענעגייא ענַײז ןוא

 רעטָאפ ןַײז טרעלקעגפיוא םיא טָאה

 !יײז רעטָאפ רעזדנוא -- בקעי יו ַײז
 !ךַײא ףיוא ןעיַײרשנָא לעװ'כ :ןַײז בקעי יװ לעװ ךיא
 ?ךימ טלסיירטעגפיוא וטסָאה סָאװ
 ?דרע'רד ןופ טייקכעלטעג ַא טכַארבעגפיוא וטסָאה סָאװ
 !ריד ןצרַאה ןיא טציז יז

 --לאינד זיא ןרָאװעג טכַארבעגפיוא טינ
 !טנַײה רָאנ לָאמ עטשרע סָאד

 --דרע רעד ןופ רעשרעה יד -- םייוג יד ,טרָאד ענעי ןוא
 !לָאמ ןייא טינ טכַארבעגפױרַא ךיד ןבָאה ייז
 ,ןלאינד טינ ,ןיינ ,ךימ טינ

 ,טנעקעג טינ ,ןלאינד ,םיא ןבָאה יז
 ,..ןרצאשלב טכַארבעגפיוא ןבָאה יז
 ןדמערפ ןדעי רַאפ רָאלק ןגוא יד ןעוועג טסיב וד
 ...טלעטשרַאפ עקיבײא ןשינעטער טימ זדנוא וצ טסמוק ןוא
 ...דניק ןיַײמ ,עקיבײא ,ןשינעטער ןענעז רימ ...ןשינעטער
 -- ךימ ַײרּפַאב

 (טנעה יד ןיא טכיזעג סָאד טלַאהַאב)

 (ןעמַאלפ ןיא טדניװשרַאּפ)

 (טרָא סלאינד ףיוא טגנירּפש)

 ,ןענַאטשעג זיא'ר ּוװ טרָא סָאד טנערב'ס
 --קיטנעק טינ זיא'ס שטָאכ ךָאנ טרעקַאלפ'ס
 ,גנודנעלרַאפ טגנערב סָאװ םַאלפ ַא זיא'ס
 ןענַאד ןופ קעװַא לעוו'כ זַא ,ךיא
 ,רעביוצ ןַײמ טימ רעדיוו ךיא םוק
 --רע ןעק ןבעל'ס ןוא טױט םעד ןעק'ר
 ,ץענערג רעייז ףיוא רעױל ןוא ,ץיז'כ
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 והילא

 בוא-תלעב

 (ןוהילא וצ) !ןביולג ןוא ןביולגמוא ןופ סַאּפ רעד

 !רימ ךיוא ַײרּפַאב

 !רימ טימ בַײלב ,ךָאנ ָאד ביילב

 !ךָאנ ביַײלב

 !ךָאנ ביילב

 עשז סָאװ רַאפ

 ?ךָאנ

 -- סייוו'כ

 סיורג זיא'ס

 ,טיונ יד רעווש ןוא
 טכעלש ריד זיא'ס

 ...טיוט םוצ גנע ןוא

 ,רעבָא רימ גָאז

 ,גָאז ,רימ גָאז

 רעל'קנוט רעד ןיא

 ,העש-טנווָא

 וטסניימ גנַאל יו

 ךימ גרעב יד ןיא

 ?ָאד ןטלַאה

 ,רעלענש ,רעלענש

 !גָאז רעכיג
 ךָאנ רעדייא
 ,רעלעה ָאד טרעוו סע

 ךָאנ רעדייא
 !גָאט ָאד טרעוו סע

 ,קיטכילפ רימ טקוק

 ,ןָא רימ טקוק

 ,רעכיג רימ טגָאז

 ,קיטכיר ןוא ץרוק

 רעכיז ןוא ףרַאש
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 לָאז ךיא סָאװ

 ?ןָאט ָאד ךַײא רַאפ

 ,ןטַײװ ןיא טרָאד

 ,טלעוו קע ןיא

 ,רָאי-ץרַאװש ןיא

 ,רוד-ןיע ןיא

 ,ןטיײצ ןופ טייטש

 ,טלעצ ןיַײמ טייטש

 עלעבירג ַא ןיא

 ,בורג ַא

 עלעביטש ַא טייטש

 --בוטש ַא

 ריא םורַא

 ,ןירג עטָאלב ַא

 טמוק רענייק

 ...ןיהַא רימ וצ

 ,רימ ףיוא טרַאוװ'ס

 --ןיּפש עטסיוװ ַא

 ,ךָאנ יז טרַאװ

 ...ךָאנ יז טרַאװ

 סבעוװניּפש ַא ףיוא

 רָאה ַא ןיד

 ענעקורט ַא טגנעה

 ;גילפ ַא

 ךיז גילפ יד טגיוו

 ,ךיז טגיוו

 .טגיוו

 לזַײה ןיימ ןיא

 ,הוד-ןיע ןיא

 לזַײמ ַא טקעטש
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 סױרַא ןטןקעטש

 ,ךָאל ַא ןיא
 ,זיומ יד טקעטש

 עלעּפעק ריא טקעטש

 --סױרַא

 ,סוא ךימ טקוק

 ,..סיוא ךימ טקוק

 טינ טסייוו יז ,ַא

 ?ןיב ךיא ווו
 ןטרַאװ עדייב
 ,זיוה ןַײמ ןיא
 ןיּפש יד יא
 ,זױמ יד יא ןוא

 ןטרַאװ עדייב

 ...גנַאל ןטרַאװ

 ,גנַאב יז זיא'ס
 --גנַאב ייז זיא'ס

 ,ןיּפש רעד יא
 ..,זיומ רעד יא ןוא

 עדייב ,עדייב

 סיוא ןקוק

 --ןגעוו עלַא ףיוא

 ן:ןןגערפ ייז ןוא

 ?סָאד זיא סָאװ
 ?סָאד זיא סָאװ
 סָאװ רַאפ ,ָא

 ךיז ױזַא טמַאז

 ,ףוס ַא ןָא
 ףוס ַא ןָא
 ?בוא-תלעב יד

 !הלאש ַא טָא
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 ...ןכוז ייז ןוא

 --עלַײװ ַא ךָאנ

 ןכולפ יז ןוא

 -- ןטליש ייז ןוא

 ?ריא טליוו סָאװ ,טגָאז

 --קילַײא רימ טגָאז

 ...ךימ ךיוא ַײרּפַאב !ַײרּפַאב

 !ץענערג רעד ףיוא ןציז רימ רעווש זיא/ס

 !ץענעג ךיא --ךַאװ טינ ךיוא ןיב'כ ,ןיינ ,טינ ףָאלש ךיא

 !א ,ץענערג יד

 !ָאטשינ רָאג ץענערג ןייק זיא סע

 --טיוט רעד ןוא ןבעל סָאד

 (טסינ) !טיורק לּפעק ןייא

 !ישטּפָאה

 ?יוו ?יוו

 - ןיײא ןייק טינ וליפַא

 !ןַײז רעד ךיוא ןוא ןיַיז טשינ רעד

 --טינ רָאט ןעמ סָאװ ,רָאט ןעמ סָאװ

 !טינ רָאג ַא טימ טינ רָאג ןייא זיא

 !ץרַאװש ןטָאש ןייא

 ,ןּפַאטַאב וצ טינ

 --ןּפַאכ וצ טינ

 (טניוולבריוו ַא יװ ירד ַא ךיז טיג יז ץרַאה ןטימ טינ ,טנַאה רעד טימ טינ

 --ךימ יירד ךיא יו טסעז וד

 !טלעוו יד ךיז טיירד ױזַא

 --רָאװ ףיוא !םולח ןיא

 !ךימ יירד ךיא

 !ךימ ּפָא קיש

 ךיג ּפָא קיש
 ךימ םייהַא

 !רוד-ןיע ןייק ,םייהַא

 טלעצ ןַײמ ןיא רימ ףיוא ןטרַאװ סע
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 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 הדוהי

 בוא-תלעב

 והילא

 הדוהי

 והילא

 הדוהי

 ןעניּפש

 ,ןינמ ַא
 זיַײמ ןוא
 ,זיירק ַא ןיא
 עקניניימעג

 עקניניילק
 --ןענירעד ןטימ ןיא

 !ץַאב

 ץַאק ַא
 ענירג ַא ,רָאנ גיוא ןייא טימ
 ,ןטימ ןיא ךיז ץעז ַא ןוא גנורּפש ַא טיג

 -.ענימ ַא עמורפ ַא טימ

 !ןטיה ךעלעזַײמ יד טעוויז

 ,ךיז טליוו ריא סָאװ טוט יז
 ,ךיז טליּפש ,ךעלעזַײמ יד טימ טליּפש יז

 ,רעסערג סיוא ןסקַאװ ייז זיב
 --רעסעב ןוא רעטעפ ןרעוו
 -- ןסערפ ןכָאנ ,ןסערפ ייז טסלָאמַאד טעוװו יז

 -- ןסעגרַאפ
 ,סערפ םעד יא ליּפש יד יא
 - תמ םעד תוומה-ךאלמ רעד יו

 !ךימ ַײרפַאב

 !רימ ףױרַא ,טכַאנ יד ,ןצימע ךָאנ גנערב וד

 !ךָאנ
 .והיתּתמ ןופ ןוז םעד ,ףױרַא ןפסוי רימ גנערב וד

 (טרעטיצרַאּפ)

 !ןיינ ,ןיינ
 (קערש רַאפ ןיײא ךיז טעשטרָאק)

 !ןהיתּתמ-ןב ףסוי (שירעלעּפַאב)

 (בוא-תלעב רעד ןופ סקניל)

 !טינ לָאמ ןייק ,ןיינ

 !ףסוי ,ןעניײשרעד לָאז רע

 (בוא-תלעב רעד וצ)
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 !ףסוי ָאד זדנוא רַאפ לָאז ןעניישרעד טינ

 !תודע ןַא ןעוועג זיא רע ,ךיז ןזַײװַאב לָאז רע והילא

 !רעשלַאפ ַא ,ָאי ,תודע ןַא הדוהי

 רעטבײלגַאב רעמ ַא זיא ןעמוקעג טינ והילא

 !םיא טנקײלענּפָא ןוא

 .םילשורי ןעזעג טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד זיא רע

 .טיור ןעמַאלפ ןיא

 {,ןןגיל ןַײז ןזַײװפיוא רעטייווצ ַא םיא לָאז סָאװ וצ הדוהי

 .ךערברַאֿפ ןַײז טקיטעטשַאב ןײלַא רע ןעוו |

 ?רע והילא

 ...לַאשרַאמדלעפ רעד ,ןטַאררַאפ טָאה רע הדוהי
 ,ןטַאררַאפ טינ ,ןיינ והילא

 --תפדוי רעד ןופ ןעוועג רעטקיטסעפַאב זיא םילשורי

 !ךיוא ןלַאפעג זיא יז

 רעבָא ןדלעה סמילשורי ...ָאי ,ןלַאפעג הדוהי

 ...!רע יו ריא ןיא טשלעפעג טינ ןבָאה

 !ףסוי טָאה טשלעפעג טינ והילא

 ,םיא ןופ ןעוועג רעקרַאטש ןענעז ןנחוי ןוא ארויג-ןב

 ןענעז ייז -- ךיוא ייז ,ךיוא ייז ןוא

 ...רעמיור םוצ סױרַא טייהרעקידעבעל

 | ...סױרַא ,ָאי ,ָאי ...סױרַא הדוהי
 יז טגָאזעגסױרָאּפ טינ רעבָא ןבָאה יז

 טייקזסיןורג ןוא טוג רעקירדַאב-טלעוו יד

 ,ןדייב יז רע טָאה טגָאזעגסױרָאפ יו

 ...ןוז םעד ןוא ןטַאט םעד

 !טנעקעג ןגָאזסױרָאפ טינ ןבָאה יז והילא

 ....!טנעקעג סע ןבָאה יז הדוהי

 טייטש רע ןעוו-תעב דִיי רעדעווטעי

 --יוג ַא ןטנּפָאװַאב ַא רַאפ

 !ןגָאזסױרָאפ ןעק

 טינ איבנ ןייק ןיב ךיא ,ךיוא ךיא

 -- ןעוועג טינ איבנ ןייק זיא רענַײמ רעטָאפ רעד ךיוא ןוא

 -ױג ַא רַאפ ךימ קעװַא לעטש וד
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 והילא

 הדוהי

 והילא

 הדוהי

 והילא

 הדוהי

 והילא

 :ןגָאז םיא סיױרָאפ לעוו'כ ןוא

 ,טולב רעזדנוא ןיא עניירמוא יד טנעה יד טסקנעוװש וד
 ,זדנוא טסקינַײּפ וד

 !אנוׂש רעזדנוא ןופ ןקיטולב ןופ ץיּפש ןיא ךיז ןלעטש טסעוו
 --ןנחוי ךיוא יװ ןוא ןועמש ךיוא
 םענעברָאדרַאֿפ םעד םיא טנעקעג ןגָאזנָא ןבָאה ייז
 !טלָאװעג טינ ס'נבָאה ייז ...סטוג סָאד לַא

 -- ןסיוו טינ ס'טסנעק וד

 ...טגָאזעג סָאװ ייז ךיוא רשפא ןבָאה ייז

 !טשינרָאג ,ייז טגָאזעג טינ ,ןיינ

 ,ןַאד םיור ןיא טנערברַאפ טינ ייז טלָאװ ןעמ ...ָאי ןעוו
 רָאי טרעדנוה ,טרעדנוה ָאי ,רָאי טרעדנוה
 .סויווַאלפ ףסוי יװ טבעלעג ייז ןטלָאװ

 עכעלדימרעדמוא טעברַא ןופ רָאי טרעדנוה ָאי

 !ספסוי ,ןזעוועג סע ןענעז

 --רע טינ ןעוו
 ןרָאװעג ןיוש ןסעגרַאפ גנַאל ןטלָאװ רימ

 ךיז טניֿפעג רערעזדנוא רֿבק רעד ּוװ רענייק טלָאװ טסּוװעג טינ
 :זדנוא ןופ רערעדעי סייוו קנַאד ַא םיא !רימ ןסייוו טצעי
 !ןברָאטשעג ןייש ןענעז רימ

 ןענַאטשעג זיא רע ,ןעזעג טוג סע טָאה רע

 | םיפוצה-רה ןפיוא

 ךיז טקוקעגוצ רעמיור טימ ןוא

 :ןורדק ןוא לָאט-טפשוהי ןופ טַײז רענעי ףיוא

 !ןברָאטשעג ןייש ןענעז רימ
 --רע רָאנ
 ךיז רַאפ ןביײלקסיױא ךיז רע טָאה טנעקעג טינ

 | .טיוט םענייש ַא
 ,טיױט ןרַאפ ןרעכעלקערש ַא ,ןבילקעגסיוא ןבעל ַא טָאה רע

 --קרעוו ענַײז עלַא ףיוא טייוו רעיורט רעפיט ַא

 | .הפינח ןוא
 ןעגנַאלש ןשיווצ ...ָאי --ונ

 - ןבירשעג טָאה ...ןוא ...םיור ןיא טבעלעג רע טָאה
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 הדוהי

 ץַאק יד
 והילא

 בוא-תלעב

 --דרעווש ןופ ףרַאש םוצ טלעטשעגסיוא ןזעוועג זיא'ר

 ,טצעי ,טצעי !רערעזדנוא זיא רע

 (בוא-תלעב רעד וצ טדנעוועג) ?טצעי ָאד זדנוא ןרעה רע טזָאלעג טלָאװ סָאװ

 (ןקָארשרעד) !זדנוא ףױרַא ןפסוי גנערב

 !בוא-תלעב רעד ָאטשינ !ָאד ריא ָאטשינ

 !טכיל ...ןדנּוװשרַאפ ...קעװַא זיא יז

 גנַאהרָאפ

 טקַא רעטירד

 (לּפמעל ןשירטקעלע ןַײז טימ טכַײל)

 (יז טעּפָאק רע) !ץַאק ַא

 !וַאימ

 !בוא-תלעב יד
 (ףיוא טגנירּפש)

 רעדניק טָאה ריא
 -- ןגיוושעג טינ
 ךיז ביל טָאה ריא

 !ןגירק ,ןגירק

 - רעדניק עשידִיי

 !קיטנעק !קיטנעק

 ךיז טרעּפמַא ריא !ריא

 !קידנעטש ןופ

 וצ ביל טָאה ריא

 !ןעקנַאצ ,ןעקנַאצ

 ,רעטרעוו יד ףיט

 !ןעקנַאדעג יד
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 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 וצ ביל טָאה ריא

 ,ןריטוּפסיד

 ,ןריסוקסיד

 ...ןריטַאבעד

 ןגירשעג טָאה'ר

 -- למיה םוצ זיב

 לַײװרעד ,ךיא

 -- ןגינעגרַאפ ןופ

 לַײװ ַא בָאה

 ...למירד ַא טּפַאכעג

 טּפַאכעגפיוא בָאה ךיא

 - רָאנ ךיז

 - סיוועג טלַאה ריא ןוא

 !ןטימ ןיא

 גנַאל יו טגָאז

 ,ןטירטשעג ריא טָאה

 גָאט ַא יִצ

 ?רָאי ַא רָאג יצ

 !בוא-תלעב יד

 ?ןדנוצעגנָא רעטכיל ריא טָאה סָאװ

 ןדנּוװשרַאפ זדנוא גנילצולּפ טסיב

 | !טכוזעג ךיד ןבָאה רימ

 !טכוזעג

 ,םוטש ןגעלעג ןיב ךיא

 טקנערקעג

 - סיפ ענַײד ַײב

 ...טכולפעג םוטש ןוא

 ?זיא סָאװ ?זיא סָאװ

 ,םורַא ךימ גנילצולּפ סעּפע ריא טכוז סָאװ

 ?טקנעברַאפ רימ ךָאנ ךיז גנילצולּפ ריא טָאה סָאװ
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 והילא

 בוא-תלעב

 ּפָא עצנַאג תורוד גיל'כ

 טרַאּפשרַאפ

 ,רוד-ןיע ןופ ןלייה ןיא ערעטצניפ ןיא
 - טרַאװ ןוא ךייא ףיוא טרַאװ ןוא

 ...ּפָארַא טינ רענייק טמוק'ס

 - רָאי עצרַאװש יד לַא וצ

 !רימ וצ לייה ןיא

 רוד-ןיע ןופ ןקידכשוח ןיא

 ערעַײא רימ טפיוקרַאפ

 ,רָאװ יד ערעטיב יד

 - רָאלק תמא ןקידגָאטיײװ רעַײא

 ןרעַײזרַאפ ץלַא סע לעװ ךיא

 ןריװַארַאפ

 ןרעװַאגרַאפ

 ךורּפש ַא ןסואימ ַא טימ

 למיש ַא טימ ןעִיצרַאפ

 ןגילפ טימ עטנקירטרַאפ טימ

 זַײּפש ַא םעד ןופ ךַאמ ךיא

 .ן.ןזַײמ ענַײמ רַאפ

 ,טסגָאז וד וו סואימ ױזַא טינ רָאג טסיב

 טסגָאלשרעד וד טינ ,וד טינ

 ,ןיוש רעִירפ ןופ ענעגָאלשרעד ריד וצ טמוק ןעמ

 -- טכירעגמוא ןוא ןרָאװעג זדנוא םלענ טסיב וד

 .טכוזעג ךיד ןבָאה רימ

 !טכוזעג

 !טכיל טימ

 ןיוו ךיא

 דרע'רד ףיוא

 זַײמ ענַײמ טימ

 ןגילפ ענַײמ טימ

 .למיש ןטכידעג ַא ןוא

 -- ריא ןוא

 !למיה םעד ןיא ךימ טכוז ריא ,ריא ןוא
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 והילא

 בוא-תלעב

 ;זַײרּפ ןטסעב םעד לָאצ ךיא .ןרעַײא תזמַו םעד רעהַא

 ,ןגיל ַא ןקיטסול ַא טימ ךַײא לָאצ ךיא

 ,דיירפ ַא רעקידניז ַא טימ

 ןברַאה ַא רַאפ םולח ַא רַאפ

 דײשַאב ןכעליירפ ַא טימ ךיא לָאצ

 ןברַאטש ןטכַײל ַא טימ ןבעל ןרעווש ַא רַאפ

 סייה ןצרַאמש רַאפ

 ליק ךיא קנעשַאב

 ...לוטיב ַא ךַײא ןטלַאק ַא טימ

 - סייוו ךיא ,סייוו ךיא

 ליצ ןייק זדנוא ַײב טינ רעבָא טסיב

 (טלעּפַאב) ...לטימ ַא רָאנ טסיב

 !ןפסוי

 יןַארַאפ ,ָאי ,ָאא - ןפסוי

 .טלעוורעטנוא ןַײמ ןיא רעכלעזַא ןַארַאפ ,ןַארַאפ

 טלעטשרַאפ זיא ןוא זיא ןפָא סָאװ שטנעמ ַא

 - רעטלעטשרַאפ ַא ןוא רענעּפָא ןַא

 !רימ טלעפעג רע ,ָא

 רעמיורט רעד

 רעלציוו םעד ןרעטכינ םעד ןוא

 בורג-תפדוי רעד ןופ ץיוו םעד טסנעק וד

 ?ןטכָאלפעג טרָאד ןעמַאזוצ טָאה רע סָאװ

 יײרט ןדלעה קיצרעפ עּפַאנק ךיז ןבָאה'ס וו

 בוטש ןייא ןיא ןשטנעמ יו

 ןטכָאשעגסיוא ךיז

 ...רעמיור יד וצ זיא ףױרַא רעטסקיצרעפ רעד ,רע ןוא

 ,רעלציוו רעד ,ָאי ,ָאי

 !ןַאמ רעד רעטסנרע רעד ןוא

 !ןַארַאפ !ןַארַאפ

 !ןַארַאפ רימ ַײב זיא רענייא ַאזַא

 רעציז-למיה רעד

 ,רעניווװַאב-דרע רעד ןוא

 ,רעניױג רעסיורג רעד
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 והילא

 הדוהי

 בוא-תלעב

 ,רָאװ רעסיורג ןופ ןַאמ רעד ןֹוא

 - ץרַאה יא ּפָאק יא

 ץרַאװש

 .רָאלק למיה רעד יװ ןוא דרע יד יװ

 טָאה רעכלעוו רעכלעזַא

 טָאג ןופ סָאװ סעּפע

 ,זדנוא ןופ סָאװ סעּפע ןוא

 ,ץנוק יד ןעק רע

 !ןעק רע

 ןערב סאיבנ םעד טָאה רע

 ,טלעק רעזדנוא ןוא

 דרע רעד ףיוא רעיײפ סטָאג טגָארט רע

 ,דרעוװש יד טגניווש ןוא

 ,רענייק טינ יװ יז טגניווש רע

 .- . = דלצעה ַא ןוא ןהּכ ַא זיא רע

 רענייא רעכלעזַא ָאד זיא'ס ,ָאד זיא'ס

 -- טלעוורעטנוא ןַײמ ןיִא

 ?ןפסוי טסליוו

 !םיא ,ָאי

 (קירוצ טערט)

 - טכַאנ ןוא טכַאנ

 - רעמ טשינרָאג ןוא

 ּוו ןופ טמוק'ס

 - רעהַא לוק ַא

 !םוק

 ןעוועג טסיב וד
 - ָאד ךָאנ טסיב ןוא
 - קנופ ַא ףיוא ץילב
 !ָאטשינ ןיוש ןוא
 | !םוק
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 סויווַאלפ סופסוי

 הדוהי

 סופסוי

 בוא-תלעב

 והילא

 סופסוי

 והילא

 ,דרע'רד ןופ שירק וִל*

 ;םי ןופ ּפָארט
 סױרַא רַאּפש

 !םַאלּפ ַא ,ץילב ַא

 !םוק

4 

 וצ ןביוא ןופ

 ,םָארטש ןפיט ןופ
 - ןעלמיה יד ןופ

 -- םוהּת ןופ יצ
 !םוק

 - ןביוא וטסיב

 ;בוטש יו לַאפ

 ןטנוא ביוא ןוא

 !ביוה ,ךיז ביוה

 ךיז טניוו ַא זַײװ

 !ָאטשינ ןוא

 - ןזעוועג בוא

 !ָאד וטסיב

 (ּפָא טגנירּפש) !םוק

 ַא ךיז טקוק רע .רעיצירטַאּפ רעשימיור ַא יו עגָאט ַא ןָאטעגנָא זיא רע ,ןעמַאלפ טימ דרע'רד ןופ טניײשרעד)

 (םורַא עלַײװ ערעגנעל

 1/1ס141 46 12סטתמ 1

 !שידִיי זדנוא וצ דייר !שידִיי

 (וצ טריסערעטניארַאפ ךיז טרעה)

 (ןסויוװַאלפ וצ)

 10651001204 16 1102342 ;ע 226

 !ףסוי ,ףסוי ,ַא

 ...ןסעגרַאפ ךַארּפש יד בָאה ךיא ...ףסוי

 .םיור ןיא טרָאד ,םענַײמ ןעמָאנ םעד ןוא

 ,סטָאג ןהּכ ַא ,והיתּתמ-ןב ,ףסוי
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 סופסוי

 הדוהי

 סופסוי

 והילא

 סופסוי

 והילא

 סופסוי

 הדוהי

 והילא

 הדוהי

 סופסוי

 הדוהי

 ךיז רעדירב ענַײד ןשיווצ טסניפעג וד

 .םילשורי םורַא

 (םורַא ךיז טקוק רע) ,..םילשורי

 -- גרעב ענַײד ןשיווצ ָאד ךיז ןיפעג ךיא

 ...טרעטַײװרעד ריד ןופ ױזַא ןיב ןוא

 - רימ ייוו

 עגָאט יד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא ןעק ךיא ןעוו

 ...דרע ָאד רעקיליײה רעד ףיוא ךיש ענַײמ ןָאטסױא ןוא

 .דיילק סרעזייק םעד רימ וצ טּפעלקעגוצ ךיז טָאה סע

 ?ריא טנעז רע - ָאד עלַא ריא

 .טדנעשעג טסָאה וד סָאװ םיאנק יד ןופ ןיז יד

 (סענעסעגרַאפ ךיז טנָאמרעד)

 ...םיאנק ...םיאנק

 .ענַײד רעדניק יד ...ךיוא ענַײד ןענַײז רימ

 (קירעיורט)

 ...טַאהעג טינ רעדניק ןייק בָאה ךיא

 ...זָאלרעדניק
 ...טלעוו רעד ןופ רעזָאלרעדניק ַא קעװַא ןיב ךיא

 .םירפס ןזָאלעג זדנוא טסָאה

 ,ענַײמ םירפס יד ,ייז רעַײּפ ןיא !ןערברַאפ

 !ייז רעַײפ ןיא ףרַאװ

 !ןבירשעג ייז רַאפ בָאה ךיא

 ...תמא ,ָאי

 !סויװַאלפ ,עטכישעג יד ,יז טשלעפעג וטסָאה יז רַאפ ,ייז רַאפ

 (ןהדוהי וצ שירעלעּפַאב ,ןסופסוי וצ ךיז טקוב רע) !הדוהי

 !ךיז גייברַאפ ךיא יו ,ךיא יו ,ךיוא ךיז םיא וצ קוב וד

 רע יו ױזַא טקנוּפ ןוא םיא וצ וד יוו

 !סמיור ןרַאזעצ יד רַאפ

 !םיא רַאפ טינ ךיז גייב ךיא ,ןיינ ָא

 ,ךיז טזַײװַאב רע ןעוו -- ֿבלחישוג ןופ ןנחוי

 !ךיז טקובעג ךיא טלָאװ !רע -- ארויג-ןב

 .ךיוא ךיז טקובעג ייז וצ טלָאװ ךיא ...ךיוא ךיא

 !?וד
 יי
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 סופסוי

 הדוהי

 סופסוי

 הדוהי

 סופסוי

 והילא

 סופסוי

 ,ןיוש לָאמנייא ךיז טקובעג ייז וצ בָאה ךיא
 ,ייז טָאּפַאשע םוצ טּפעלשעג טָאה ןעמ תעב ...םיור ןיא

 רעמיור ןופ רעטנזיוט ןשיווצ ןענַאטשעג ךיא ןיב

 רעטסילפ ַא טימ ןוא ,םענַײמ ןיא ץרַאמש ןעמוטש ןיא

 - ןּפיל ענַײמ ףיוא טעבעג ןופ

 ...ךיז טקובעג ייז וצ ךיא בָאה

 - ךוב ןַײד ןיא ןוא ...?וד

 ?שרעדנַא ןטרָאד ןבירשעג וטסָאה סָאװ רַאפ

 !ןערברַאפ ךוב ןיַײמ !ןערברַאפ

 זיא ןטָארטעגּפָא טינ -- םיא ןבַײרש ןתעב

 - רעזייק רעד רימ ענַײמ ןגיוא יד רַאפ ןופ
 .ןבַײרש ןתעב ךיז ןטיהעג בָאה ךיא

 ?ןבעל ןַײד רַאפ ןַאד טַאהעג קרַאטש ארומ טסָאה

 ,םענַײמ ןבעל ןופ ךיא בָאה טכַארטעג טינ ,ןיינ ?ןבעל ןַײמ רַאפ

 םישורּפ יד ןופ רעטעּפש ןוא םִייסיא יד ןופ

 ...רעוװעג ןופ ןשטנעמ וצ קעװַא ךיא ןיב
 -- תפדוי ןופ ןלַאפ ךָאנ
 רענַײמ ןופ טנַאה רעד ןופ ןלַאפ ןזָאלעג ךיא בָאה
 ...דרעווש יד ךיוא

 דרעוװש יד רימ ןבָאה סוטיט ןוא ןַאיסַאּפסַא

 םיור ןיא טלָאוועג ןבעגקירוצ

 - ןענַאמרעג ןָאיגעל ַא טימ דרעוװש יד

 ...ייז ןופ טלָאװעג סע ןעמענ טינ בָאה ךיא

 ,םילשורי ףיױא רימ ױזַא ןָאטעג ייוו טינ טָאה םילשורי ַײב

 ...טרעטשעצ טרעװו סָאװ

 ...ייז ףיוא רימ ןָאט ייוו ןביוהעגנָא טָאה םיור ןיא

 ,קרַאטש גָאטיײװ ַא ןעמונעגמורַא ךימ טָאה םיור ןיא

 ,םיור ןיא ,טרָאד ןַײז ןילַא טלָאװעג בָאה ךיא

 ,גנַאלרַאפ ַא ןעגנַאגעגפױא רימ ןיא זיא טײקמַאזנייא ןַײמ ןיא ןוא

 ,עַײנ ַא טייקיטסולג ַא סיורג רימ ןיא ןסקַאװעג זיא

 - טױט רעד יװ קרַאטש

 ?סָאװ

 !ןבַײרש ,רעדעפ ַא טנַאה ןַײמ ןיא ןעמענ !רעדעפ יד
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 הדוהי

 סופסוי

 הדוהי

 סופסוי

 הדוהי

 סופסוי

 הדוהי

 סופסוי

 - ןבַײרש וצ גנַאלרַאפ רעד
 !רעַײפ ַא - רימ ןיא טנערבעג טַאה רע

 .איבנ ַא ןופ רענייב ןיא טרָאװ סטָאג טנערב סע יו

 .רקש רַאפ ָאד ךיוא ,ָא ,איבנ ַא זיא סע

 :ןפרָאװעג רימ ןיא ךיז ןבָאה עדייב יז

 !רקש רעד ןוא תמא רעד :ייז ןעמַאזוצ

 ...ןעמַאמ ןופ דייוועגניא יד ןיא גניליווצ ַא יו

 - רקש םעד ,םיא וטסטלַאהרַאפ

 .טכַארט ריא ןופ ןײגסױרַא טינ תמא רעד ךיוא טעװ

 ,טּפינקעג ױזַא ןוא ןדנובעג ױזַא

 ?םיור ןיא ,ָא עדייב יד ,ייז ןענעז

 םילשורי ןגעוו תמא ןייק ןעק סע

 םיור ןיא ןרעוו טגָאזעג טינ

 ...ןעלדנַאמ-רקש טימ טצריוועג טינ רע טרעוו םיוק

 - ןקָארשעג ךימ טָאה תמא ןַא ןופ לרוג רעד

 ?תמא ןַא ןופ

 טכיל ןפרַאװ ,ןטכַײלַאב טלָאװעג בָאה ךיא

 תמא םעניילק ַא ףיוא

 ןזיװַאב טינ ןפוא םושב סע טלָאװ ךיא

 ...ןיורק סרעדרעמ ַא ןיא ןענוז ןייק ןַײא טינ סַאפ ךיא ןעוו

 :טוג סע טסייוו ריא ...ריא ןוא

 רעמיור יד ןופ הרובג יד גַײװשרַאפ ךיא ןעוו

 ןרָאװעג טינ טרענימעג רערעייז הרובג רעד ןופ טלָאװ

 !רָאה ןייק טינ

 קלָאפ ןטסַאהרַאפ ןקיזָאד ןופ טינ חוּכ םעד בַײרשַאב ךיא ןעוו

 ...ןטילעג טינ רענַײז דובּכ רעד טלָאװ

 סױרַא טקוק סָאװ ,רעבָא תמא רעניילק ַא

 ןביײרש ןיַײמ ןיא הרוש רעדעי ןופ

 !טכיל סָאד ןעזעג טינ טלָאװ

 ?תמא ןַא רַאפ סע זיא סָאװ

 ,דנַאטשּפױא ןגעוו תמא רעד

 ,ךיז סרעזדנוא ןלעטשנגעקטנַא סָאד

 ,ייז ןגעק סרעזדנוא ןטלַאה-המחלמ עשידלעה סָאד
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 הדוהי

 סופסוי

 והילא

 סופסוי

 הדוהי

 סופסוי

 והילא

 סופסוי

 עקרַאטש יד ּפעלק יד ןוא

 טלעוו רעד ןופ עקרַאטש יד סָאװ

 - ןעמוקַאב ןַאד ןדִיי יד ןופ ןבָאה

 !תמא רעניילק רעד |
 ,תמא רעד ריד ןגיוא יד ןיא זיא ןיילק ןעד ױזַא יצ

 ?דנייפ ןגעקטנַא רעוועג טימ ןוא טסַײרד ןײגסױרַא סָאד

 - ךיא יװ ןעזעג טָאה יז ...ךיא יו טָאה הנבי

 ןגיוא עריא ןיא ןוא ,תודע ןַא ךיא יוװ זיא יז

 - ךס ַא ךָאנ רענעלק תמא רעד זיא

 !טנָאמרעד טינ םיא טָאה יז

 רעמיור יד ןוא ןדִיי יד ןופ תומחלמ יד ןגעוו

 !רענייק ןבירשעג רעמ טינ רימ רעסיוא טָאה

 .ןףבירשעג טסָאה וד ,ריד ליווו

 !ייוו ,רימ ייוו רָאנ ,לױװ טינ

 תמא םעניילק ַא טעװעטַארעג כָאה ךיא

 !ןיינ ָא - טעװעטַארעגּפָא טינ ןילַא ךיז ןוא

 ,ענַײמ רעכיב יד ןערברַאפ

 ...דניז יד רימ ענַײמ ןענָאמרעד ייז

 ?דנייפ םעד ךיז ןבעגרעביא ןַײד

 !סָאד טינ

 - םיא וצ ךיז ןבעגרעביא סָאד טינ

 ...םעלַא ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סױרַא םיא וצ ןיב'כ ןעוו

 ,רימ רעסיוא רענייק ןבילבעג טינ תפדוי ןיא זיא'ס

 :טביולגעג בָאה ןוא גנוי ןזעוועג ןיב ךיא

 ,ןָאט סָאװ קלָאפ ןַײמ רַאפ ךָאנ לעװ ךיא

 ...ןזַײװַאב ס'לעוו ךיא

 ,רימ ייוו טוט דנַײפ םעד ךיז ןבעגרעביא ןַײמ טינ ,ןיינ

 רענַײמ ךיז ןרעפטנערַאפ רעד רָאנ ייוו רימ טוט סע

 טרָאד רענַײמ ךיז ןכַאמ-טכערעג סָאד ...ךוב ןַײמ ןיא

 !טכערעג טינ ןיב'כ...רבק ןיא ךימ ןעור טינ טזָאל

 !טכערעג טסיב וד

 !1 םיאנק יד טימ ןייג ךָאד וטסָאה טנעקעג טינ

 טַײל עריא טימ ,ריא טימ ,ָאי ...הנבי טימ

226 



 והילא

 סופסוי

 והילא

 סופסוי

 והילא

 סופסוי

 והילא

 סופסוי

 בוא-תלעב

 !ןייג ךָאד טנעקעג ךיא בָאה

 ...ןסקָאדָאטרָא יד טימ ...יײז טימ טינ ךיוא

 !םיור ןופ זדנוא ןפלָאהעג טסָאה וד

 !טכערעג טסיב וד !ָאי ...ןבירשעג טסָאה וד

 - טסיירט עּפַאנק ַא ,דניײרפ ךימ טסיירט וד

 ...טינ ןגעוו ענַײמ ןיא ייג וד ,ָא ,טינ יג וד

 - ךַײא זָאלרַאפ ךיא רעדייא ...טצעי ןוא

 ?ךימ ןעמ טפור יװ גָאז ,גָאז

 ,םענַײמ ןעמָאנ םעד ,םיא ןסעגרַאפ בָאה ךיא

 - םיור ןיא םיא ןסעגרַאפ
 -- ףסוי

 (טמערַאוװרעד)

 !ףסוי

 ...והיתּתמ-ןב

 -- והיתּתמ-ןב !ָאי ...והיתּתמ-ןב

 :ךיד ןטעבעג טלָאװ ךיא ,ָא ...ןהֹּכ ַא ןיב ךיא

 :רימ טימ ךָאנ דסח םענייא םעד וט וד

 ,רימ ןעלסקַא יד ןופ עגָאט יד ּפָארַא םענ ָא

 טנװַײל ןופ דיילק ַא ףױרַא רימ ףיוא ףרַאװ ןוא

 הדוהי ןופ ןהֹּכ ַא טגָארט'ס יו

 (דיילק-םינהּכ עטגנערבעג סָאד רעביא םיא טוט)

 ,ךימ ַײרּפַאב דניק ןַײמ טצעי

 ,קעװַא ןיב'כ יװ ןרָאי ןופ רעטנזיוט ןיוש

 ,קעװַא ךיא ןיב םענַײמ וצ קלָאפ םוצ טינ ןוא

 ,רעמיור טימ טניווועג בָאה ךיא

 - ןברָאטשעג ייז טימ ןוא טבעלעג ייז טימ

 ןענעגנַאגעגקענװַא יד טימ דנוצַא ךיז ןטפעהַאב ליוו ךיא

 (טדניװשרַאֿפ ןוא {דיילק-םינהּכ ןיא ןיַיא} ךיז טלקיוו) - םענַײמ ןופ קלָאפ ןופ

 (וצ טרָא ןַײז וצ טגנירּפש)

 ,ןענַאטשעג זיא'ר ּוװ טרָא סָאד טנערב'ס

 ,קיטנעק טינ זיא'ס שטָאכ ךָאנ טרעקַאלפ'ס

 ,גנודנעלרַאפ טגנערב סָאװ םַאלפ ַא זיא'ס
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 - ןענַאד ןופ קעװַא לעוװ'כ זַא ,ךיא

 רעביוצ ןיַײמ טימ רעדיוו ךיא םוק

 - רע ןעק ןבעל'ס ןוא טיוט םעד ןעק'ר

 ץענערג רעייז ףיוא ר'יול ןוא ץיז ךיא

 .ןביולג ןוא ןביולגמוא ןופ סַאּפ רעד

 ןטצעל םעד ,ךָאנ םענייא ךָאנ והילא

 !טסייג ןוא ףױרַא זדנוא וטסגנערב
 ןוכלומ המלש

 ?וכלומ ריד גוט סָאװ !?ןוכלומ בוא-תלעב
 !ןוכלומ המלש והילא

 ,וכלומ ןגָאז טשינרָאג ריד טעוו רע בוא-תלעב

 ...טינ ליומ ןיא גנוצ ןייק טָאה רע

 !קַאז ןיא רימ ַײב זיא יז

 ?גנוצ ןַײז והילא

 ,םענַײז ןופ ליומ ןופ יז ןטינשעגסיוא טָאה'מ בוא-תלעב

 ,הללק ןַײז רַאפ ארומ סיוא טָאה רעטפניפ רעד לרַאק

 םיא גנוצ יד טזָאלעג ןדיַײנשסיױא

 - רעטַײש ןפיוא םיא טנערברַאפ טָאה'ר רעדייא ךָאנ

 !קַאז ןיא רימ ַײב זיא יז

 (טרעדנּוװרַאפ) והילא

 ?קַאז ןיא

 !קַאז ןיא !קַאז ןיא בוא-תלעב

 גנוצ ַא

 - קַאה ַאיװ

 !קַאה-קוה

 ,גנוצ ַא טיור-טיור

 ,קנופ-רעייפ טיור

 קידעגייט-ךייוו

 קידוועגייב ןוא

 -- ןיהַא ,רעהַא
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 ...ףרַאדַאב ןעמ ווו

 - גנוצ ַא

 - ףרַאש ןוא טרַאה ןוא

 !גנולק ַא

 גנוצ ַא

 !ףרַאדַאב ןעמ יו

 שיטסַאלע

 לדייוו ַא יו

 ףיורש ַא

 ,ףױרַא ךיז טבלעוו

 ּפָארַא ,ּפָארַא טלַאפ

 ,לדייא ,לדייא טדער

 ,ןיד-קישטניד

 -- ןירד ןטימ ןיא

 !בָארג

 ...שיטסַארד

 טיג יז ןוא ,טָא

 ,ןַײא ךיז ּפמורש ַא

 ,ןיילק ןופ ךָאנ רענעלק טרעוו

 ,גנַאז ַא לָאמש ןוא

 !לקיטש ַא ,עלעקיטש ַא

 ;םערָאװ ַא טליונקעג

 טיג יז ןוא טָא

 ,לקיוו ַא ךיז רעדנַאנופ

 - גנַאל ןופ ךָאנ רעגנעל טרעוו

 !גנוצ ַא

 ?גנוצ ַא זיא סָאװ

 !סייוו יײג

 ,טלַא יז זיא ָאד
 ,גנוי ָאד

 ,סייה ָאד

 ...טלַאק ָאד;

 ,קיטפעה ָאד
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 והילא

 בוא-תלעב

 והילא |

 בוא-תלעב

 גנוצ יד

 ,קיטפערק

 ,טעּפָאסרַאפ ָאד

 -- טדער ,טדער

 טעפ ָאד

 ,ךיײר-קיברַאפ ןוא

 ךַײא וצ

 :ןיר'ד ןטימ ןיא

 ,קינָאטנײא

 ,םערָא

 ,םערָאװ ַא גנוצ ַא

 !םֹּת ַא

 טעּפַאק טָא

 ,קינָאה ריא ןופ
 טפירט טָא

 ,טפיג רָאג ריא ןופ
 !םס

 - גנוצ ַא

 ,קרַאמ ןיא יז ןפרָאװעג טניה רַאפ טָאה ןעמ

 -- ַאוטנַאמ ןיא

 - ןטלַאהַאב יז םענַײמ ןיא ,קַאז ןיא בָאה ךיא

 םיא ףיוא ןפע

 !טליש יז

 !ןפע

 (קַאז םעד טנֿפע) ...טפול יד דלַאב טרעטיצרַאֿפ'ס
 (סױרַא קַאז ןופ)

 םַאלפרעיַיפ

 - ץנַאט רעדליוו ַא

 -ַא לָאז ןעמענ

 !ץנַאג ךיד םור

 ,טיוט ןוא טיונ ןוא
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 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 ,גָאלק ןוא גָאלּפ ןוא
 טליש בויא יו

 !גָאט ןטשרע םעד

 יד טנַײש קיביײא"

 טגָאט'ס ןוא ,ןוז

 -"דנַאל ןיא רימ ַײב

 / !טגָאזעג וטסָאה

 ,ןוז יד טכיַײל'ס ,ָאי

 - טכַאל ןוא טכַײל יז

 ריד רעביא רָאנ
 .טכַאנ יד ףיט טלַאפ

 טּפָארטשעג טסיב וד
 ,ץרַאמש ןדעי טימ
 ּפָאק רעד רעווש
 ,ץרַאה סָאד טסיװ ןוא

 טריגער סע ןוא

 - ןוז ןַײד דיירפ ןָא

 טרעטשעצ ןיז ןַײז !

 .ןוט ןַײז טסיװ ןוא

 (קַאז םעד טכַאמרַאפ)

 !גונעג

 !ןוכלומ המלש

 !רעהַא טסַײג ןַײז ,טינ גנוצ ןַײז ןיימ ךיא

 !ןוכלומ המלש

 !ףױרַא םיא ריד גנערב ךיא

 ,סעציײלּפ ענַײמ ףיוא קַאז םעד ףיוא רעַירפ דָאל'כ

 ָאד םעזעב םעד ןוא

 - ןטַײרוצקעװַא םיא ףיוא
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 והילא

 בוא-תלעב

 והילא

 בוא-תלעב

 וכלומ המלש

 ,..טיירג ןַײז ליוו ךיא

 ?ןפױלטנַא

 ...ןפױלטנַא ,ָאי

 | ;ךיז גינעק ַא טלעטשרַאפ טסיזמוא ץנַאג ,ָא

 ,רוד"ןיע ןיא ךיז ןַײרַא רערעטצניפ ַא טכַאנ ַא ןיא טעבנג

 !טינ גינעק ןייק טקערש ךימ

 ...ןטױט טינ ךימ רע טעװ -- ךימ גינעק רעד ףרַאד

 ,םיאיבנ יד רַאפ ךיוא ארומ טינ בָאה ךיא

 - וויַאנ זיא איבנ רעד

 !םילבוקמ רַאפ רָאנ ארומ בָאה'כ

 - רעקיטסימ יד

 ,ןשינעדנעלברַאפ ערעזדנוא טימ

 ַײרעלטסניקדץרַאװש ,ַײרעכַאמ-ןצנוק רעזדנוא יו

 ערעזדנוא ןעלטימ יד טימ

 ,סיוא ךיז טָאג רעייז וצ געוו ַא יז ןטערט

 ...ךיוה רעייז טימ ךָאנרעד זדנוא ןטיוט ןוא

 !ףױרַא םיא ריד גנערב'כ ןוא רעִירפ ךימ ַײרּפַאב

 !גנערב

 - טכַאנ ןוא טכַאנ

 (ּפָאטגנירּפש - - - - - !רעמ טינ רָאג ןוא

 (םורַא ךיז טקוק ,דרע רעטנוא ןופ ןעמַאלֿפ ןשיווצ ןופ טנַײשרעד)

 !ָאד דרע יד רעדיוו
 !ןשטנעמ ןיוש רעדיוו ןוא

 - רעּפרעק ןוא המשנ
 !ןיוש ןעוועג ָאד ןיב'כ ,ָא

 ?רעדיוו ָאד ךיא םוק ּוװ ןופ

 ןר'יוט עשידרערעטנוא ןופ יצ

 + ?ןביוהרעד ךיז ךיא בָאה

 ,ןביוא ןוֿפ ךיא םוק יצ
 ?טרעדינעג למיה ןופ

 ,ןריובעג רעדיװ ןיב'כ

232 



 !רעדיװ ָאד ךיא ןיב טָא
 ,ןיוש ןעוועג ,ָאד ןעוועג ןיב'כ

 - רעטַײװ רעהַא םוק ןוא

 ,ןיוש טנערבעג ָאד בָאה ךיא

 .רעטַײש ןפיוא טנערבעג

 ,למיה רעד ,רע זיא טָא

 - רעמוטש רעד ,רעכיוה רעד

 טסלָאמַאד ךיוא ןגיוושעג טסָאה

 רימ םורַא ןבָאה'ס ןעוו

 ןעמַאלפ ךיז טלגנעלשעג

 ,טלמיוועג ןוא טצנַאטעג

 יו ,ךיוא גיַײװש ךיא ,ךיוא ךיא

 ...למיה רעַאוטנַאמ רעד

 ןעלמיה ,ָא יד ,ָאי ,ָאי

 :עכלָאזַא ןיוש ןעזעג

 רעטַײש ַא רעדיו ןעמ טיירג

 (ןוהילא וצ ,עקימורַא יד וצ ךיז טדנעוו) ?וכלומ המלש רַאפ

 (ךיז ףוא טזַײװ) ?רעיַיפ סָאד ןוא ץלָאה סָאד זיא ּוװ
 .הלוע רעד רַאפ סַאל יד זיא טָא

 .קחצי טָאה טגערפעג ױזַא טינ והילא

 ,ןדנָאװעג ךיז םענַײז ןטַאט םוצ טָאה קחצי וכלומ
 -- הירומ גרַאב םעד וצ ןרָאװעג טריפעג זיא רע
 - ןברַאטש םוצ טריפעג טרעוו'ר זַא קחצי טָאה טסּוװעג טינ
 - דיי ַא רענעגנַאפעג ַא ,דָיי ַא ַאזַא ,דִיי ַא ךיא ןוא

 .רעדירב ענַײד ןשיווצ ,ָאד ךיז טסניפעג וד והילא
 ?ןענַארַאמ וכלומ

 (טרעדנּוװרַאפ םיא קידנקוקנָא ,עזיוּפ ַא ךָאנ) והילא

 !וטסיב לארׂשי-ץרא ןיא ...וד יו טקנוּפ ,ןדִיי

 (טבעלעגפיוא) וכלומ

 !לארׂשי-ץרא ןיא
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 והילא

 וכלומ

 ?טגָאזעג טינ רימ דלַאב סע וטסָאה סָאװ רַאפ

 {,ןרעטַײש ַא ףיוא יװ ָאד ןענַאטשעג ןיב ךיא

 (ןַײא יז ןיא ךיז טקוק) -- ריא ןוא

 ...רימ ןזיוועגסיוא ךיז ריא טָאה ןענַארַאמ יו

 !רעדנעל עדמערפ ןיא ןדִיי עטיונעג ,רימ ןענעז ןענַארַאמ -- עלַא רימ

 ,טלעצעג ןַײז ןיא דיי ַא יװ זיא - םענַײז ןיא דנַאל ןיא דַיי ַא

 ...ךיז ַײב דִיי ַא

 ,שטנעמ ַא זיולב רע זיא - טלעצעג ןַײז רע טזָאלרַאפ

 .םינּפ ןטשיוורַאפ ַא טימ שטנעמ ַא

 .טלַאטשעג עקיטנעק רָאג טינ ,ענעבירענּפָא ןַא

 - ָאד ךיוא טלעצעג ןַײמ ןיא ,ָאד ןזעוועג ןיב ךיא

 | !םילשורי זיא טָא
 (טפַאשקנעב ןיא) !תפצ זיא -- טרָאד ?ןטרָאד ןוא

 !תפצ

 ,עקיטסולג ,עקיצרַאה

 - ןיַײד ךיא ןוא ןַײמ וד

 !רָאּפ ַא ןענעז רימ

 ,ןַײז ןיוש ןלעװ רימ

 ןַײז ןיוש קיבײא ױזַא

 !רָאי עקיבייא ףיוא

 ,טלעצעג קילײה -- תפצ

 ,דלעפ ןפיוא דניא ,תפצ

 - ָאד רימ ,עדייב רימ

 ,רימ עקִיָאד טשינ

 טַײז רעד ןיא טּפַאשקנעב רעכעלרעדנּווװ ַא ןיא טרַאטשרַאֿפ יװ טבַײלב) !טלעוו רעד ןופ טינ - רימ

 (תפצ ןופ

 ,וכלומ ,רימ

 .םילשורי וצ ןדנָאװעג זיא םינּפ רעזדנוא

 (םילשורי וצ ןדנָאװעג)

 ...םיסובי יד ןופ טָאטש יד -- םילשורי

 "עדנילב יד ןוא עמָאל יד"
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 ...טקיטסעּפַאב ריא ןיא ךיז רעדיוו ןבָאה

 !רע !דוד

 דוד ןעמוק טעוו'ס זיב ןוא

 (טקנעברַאּפ) ...תפצ ןבילקעגסיוא רימ ךיא בָאה

 -- םיא ןעק ךיא -- תפצ וצ געוו םעד ...תפצ

 !םי ןרעביא

 ?ַאנָאקנַא ןייק רעבָא ןעמ טמוק יוװ -- תפצ ןופ ,תפצ ןופ

 ?עילַאטיא ןייק

 !םי ןרעביא והילא

 !ןיהַא געוו ןייק ָאטינ וכלומ

 ...געוו ןייק ָאטינ זיא - ַאנָאקנַא ןייק תפצ ןופ

 ,ןַײז טרָאד טזומעג בָאה ךיא -- ךָאד ןוא ...ָאטינ

 ...רעדיוו ַאנָאקנַא ןיא טרָאד

 ןגָאלשעגפיוא ענַײמ ןעלגילפ יד ךיא בָאה

 - ןעִילפ ךיז טזָאלעג ןוא

 ,ןעילפ טנרעלעגסיוא ךיז ךיא בָאה תפצ ןיא

 ,סמילשורי לרעטסעווש ַא זיא יז

 ,תפצ

 ,טלַאּפש-ןזדלעפ ַא ןיא עלעבַײט ַא יז יו

 !תפצ

 ?ריא ןופ ךיג ױזַא ןגיולפעגּפָא וטסיב ,עשז סָאװ רַאפ והילא

 .ןענַארַאמ יד וצ וכלומ

 !זדלעפ ןופ ץיּפש ןפיוא ,וד רעלדָא ,ָא והילא

 ?טרָאד ןעוועג ױזַא ןעד םַאזנייא וטסיב יצ

 ?תפצ ןיא ךיז טרבחעג ריד טימ טָאה רעוו |

 .עכעלטע ןדִיי ...ןדִי וכלומ

 (טרעדנּוװרַאפ) והילא

 ,ןדִיי ןופ קעװַא טסיב

 .ןענַארַאמ יד וצ קעװַא ,ךיז ןזָאלעגקעװַא ןוא

 ,ןענַארַאמ יד ,ייז ,לָאצ ןיא סיורג ןענעז יז וכלומ

 ,..תוטהל םיבר ירחא ןוא

 רעביט ןופ ןרעסַאװ יד ךיא בָאה ייז בילוצ

 .םיור ןסָאגרַאפ ןוא ןביוהעגפיוא
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 והילא

 בוא-תלעב

 גנוצ יד

 בוא-תלעב

 וכלומ

 בוא-תלעב

 וכלומ

 בוא-תלעב

 וכלומ

 טכַאמעג ןרעטיצרַאפ ךיא בָאה ייז בילוצ

 ,סלַאגוטרָאּפ עלַא יד טעטש יד ןוא ןָאבַאסיל ןופ דרע יד

 .ןטליש טנרעלעגסיוא ךיז ךיא בָאה ייז בילוצ

 (בוא-תלעב וצ) !קַאז רעד

 !קַאז םעד ףיוא ןפע

 (קַאז םעד טנפע)

 (סױרַא קַאז ןופ)

 !םַאלפרעַײפ

 ץנַאט רעדליוו ַא

 -ַא לָאז ןעמענ

 !ץנַאג ךיד םור

 (קַאז םעד טכַאמרַאפ)

 (טלכיימש) -- גנוצ ןַײמ

 ,ןעלרַאק ,ןענעק םיא ןגָאזסיױארָאפ טלָאװ רעוו

 ,רעַײּפ טימ קעװַא לעװ וכלומ ךיא - יױג םעד

 רעבױלגרעבַא רעד רעכלעוו רַאפ גנוצ ןיַײמ ןוא

 טָאה'ר עכלעוו ןוא ךיז ןקָארשעג ױזַא טָאה

 - ליומ ןופ רימ ןסירעגסױרַא עקידעבעל ַא

 !טנייה ךָאנ םיא ןטליש טעװ
 (סױרַא קַאז ןופ ןעיירשעג ,קַאז םעד טנפע)

 .ןרעה טינ ס'נעק ךיא !םוטשרַאפ

 (קַאז םעד טכַאמרַאפ)

 (קידנעלכיימש)

 ?ןָאט ןעד ענעסירעגסיוא ןַא גנוצ ַא לָאז סָאװ

 ?ןטליש טינ ביוא

 - םיור ךָאנ תפצ ןופ קידנעמוק

 ,םייוג יד ףיוא ,טנרָאצעג ייז ףיוא ךיא בָאה

 ,רעסַאװ ןוא ייז רעייפ טימ טפָארטשעג בָאה ךיא

 ,ייז ןטלָאשעג רעמ טשינ ךיא בָאה גרובסנגער ןיא

 ,ןעמוקעג ןשירַאנ םוצ ,יוג םוצ ךיא ןיב גרובסנגער ןיא

 :ןגָאז וצ ױזַא טגָאזעג םיא וצ ןוא

 :סָאלרַאק ,ךיא ,ריד ןופ גנַאלרַאפ ,יד עדייב ןופ סנייא

 - טינ ןעוו ןוא !קלָאפ ןַײמ יירפ זָאל
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 והילא

 וכלומ

 והילא

 וכלומ

 והילא

 עלַא

 הדוהי

 וכלומ

 !ךימ טוט ןַאד

 ,ךימ ןענערברַאפ טזָאלעג ןַאד טָאה ױג רעד

 .גנַאלרַאפ ןַײד ךָאנ

 ,ןטפניפ םעד ןסָאלרַאק ,םיא ,טגיילעגרָאפ בָאה'כ

 :ןלַאפעג ייווצ יד ןופ ענייא רימ ןָאט

 ...דסח ןטצעל םעד ןָאטעג רימ טימ טָאה רע
 ןענַאטשרַאפ טינ טָאה ,לרע רעד ,רעשירַאנ רעד

 !קלָאפ ןַײמ -- רָאנ רענייא - ןענעז םידסח יד עדייב זַא

 -- קלָאפ ןַײמ רַאפ ןברַאטש

 !הלואג רעד ןופ בייהנָא רעד

 !הלואג רעד ןופ בייהנָא רעד
 - םיױר ןיא טסּפױּפ םעד

 ...ּפַאנק ץנַאג םיא ןעמוקעגַײב ןיב'כ

 !טגיזַאב ךיא בָאה םיא -- ןטפניפ םעד ןסָאלרַאק

 :ץלַא ןבעגעגכָאנ רימ רע טָאה רעקירעדינ ַא ףַאלקש ַא יו

 ,ךימ טעגרהעג טָאה רע

 - תועשר רעצנַאג ןַײז ןיא ךיז ןזיװַאב טָאה רע

 ,ךימ טעגרהעג טָאה רע

 :רימ רַאפ רע ןבילקעגסיוא טָאה םענייש ַא טוט ַא ןוא

 !רעַײּפ -ןעמַאלפ

 !טסבעל וד

 רעַײּפ סָאד ריד ףיוא טָאה הטילש ןייק טַאהעג טינ
 !ַאי וָאי

 !הטילש ןייק טַאהעג טינ

 :ריא טדער ןענַארַאמ יװ רָאנ ,ןדִיי יו טינ
 ,ןדִיי ןופ ךיז ןיא רָאנ סעּפע ןבָאה ןענַארַאמ
 ןרעיַיװּפ ַא טָאג ַא ןופ ךיוא ָאד ייז ןיא זיא סָאװ סעּפע ןוא
 (סיוא טַײרש)

 ן!הטילש ַא) רימ ףיוא טַאהעג ,טַאהעג טָאה רעיַײפ סָאד
 ןגנןוצ ןַײז סױרַא גנַאל טקעטש ,םיא ףיוא ןעמ טגנעה םיוק ,דִיי ַא
 !טקיטשרעד טרעוו ןוא
 ןפרָאװעג ךימ רעַײּפ ןיא טָאה ןעמ זַא

 !טנערברַאפ טרָאד ןרָאװעג ךיא ןיב
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 והילא

 וכלומ

 והילא

 וכלומ

 והילא

 וכלומ

 והילא

 וכלומ

 והילא

 !טנערבעג טינ טסָאה
 !טרעקַאלפעג ,טנערבעג בָאה ךיא

 - טינ ס'כיא טלָאװ ןוא

 ךיוה ןביוהעג טינ ענַײמ ןגיוא יד טלָאװ ךיא

 ,למיה םוצ טכַאלעג טינ ןוא

 ?טכַאלעג וטסָאה סָאװ רַאפ ?טכַאלעג טסָאה וד

 עסיורג ענַײמ ןיא טכַאלעג בָאה ךיא
 :ןצרַאמש עטנערבעג ןוא
 .טסיזמוא טינ ןברָאטשעג ןיב ךיא

 ,דניק וצ רעווש טייג סָאװ יורפ ַא טכַאל ױזַא

 עריא המשנ יד ןכיוהסיוא ןתעב ױזַא טכַאל יז

 :ןייטשריובעג םעד ףיוא
 !ןריובעג ןוז ַא טסָאה וד ,טינ ארומ ןייק בָאה ,ָא
 בַײל ןַײמ טקעלעג טור ןעגנוצרעיַײפ יד ךימ ןבָאה'ס ןעוו

 :טכַאלעג ױזַא ךיא בָאה

 ,ןברָאטשעג ךיא ןיב שינעטלעהַאב ַא ןיא טינ

 ,קלָאפ ןַײמ ןופ ןגיוא'ד רַאפ ןברָאטשעג ןיב ךיא

 ...ןּפיל יד ףיוא הבוט-הרוׂשב ַא טימ
 ,תומחנו תועושי טגָאזעגנָא בָאה'כ

 !הלואג יד טגָאזעגנָא בָאה'כ

 !הלואג

 ,ןַײז רעסערג קיכַאפנביז ןלעװ ןדַײל סחישמ

 ןענַײשרעד זדנוא רַאפ ןכַאל ַא טימ טעוװ רע ךיוא ,רע ןוא

 ?ןברַאטש טעוו ןוא
 ?חישמ ,רע ?רימ ןָא רע טייג סָאװ

 ?רַאפ םיא טימ ךיא בָאה סָאװ

 :ןָאט ךָאד עקינַײז סָאד טעוװ רע
 !סיוא ךַײא טזייל רע

 עקיביײא סָאד !יח לארׂשי-םע

 !ןבעל'ס ,ןלױפַאב ךַײא ןרָאװעג זיא

 | (טקיצטנַא)

 !וכלומ

 !ןייש ךיז טזעל ןעמָאנ ןַײד
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 !שלַאפ רעבָא ךיז טבַײרש רע

 ןרעו ףרַאד טלעטשעג יה ַא

 -- װָאװ ןטצעל םעד טָאטשנַא

 !ונילע הכלמ ,הָכְלָמ

 !ייז גינעק רעזדנוא

 !ןענַארַאמ טנעז ריא וכלומ

 ,גינעק ןייק ךיז ףיוא טינ ןליוו ןדִיי

 .םענייק ףיוא ןגינעק טינ ךיוא ןליוו ייז |

 איבנ ַא יװ טסדער והילא

 ,לעבורי ןועדג ,ןועדג זיא ןעוועג דלעה ַא וכלומ

 ?טגָאזעג טָאה סָאװ -- רע ןוא

 (טדניװשרַאֿפ) {"1!ךיײא ףיוא ןגיניק לָאז ,רַאה רעד ,טָאג"

 (גרעב יד ןיא סַאלפרעיַײפ םעד ךָאנ טפיול) והילא

 !וכלומ !וכלומ

 (םירבח יד וצ רעטכעלעג ַא טימ) ףסוי

 !וכלומ !ןגָאירעד ךָאנ םיא ןעק רע !"וכלומ"

 יד ּפָארַא טמענ ןוא דיילק-וכלומ סָאד ּפָארַא טפרַאװ ,רעכעטסַאּפ יד ןשיװצ ןופ סױרַא טערט) ַא רענייא

 (עקסַאמ ךעטסַאּפ

 !ךיא ןיב ָאד

 וכלומ ךיז טָאה ןענופעג הדוהי

 ןעגנַאגעג ָאד ןריולרַאפ זדנוא זיא רעבָא והילא

 .גרעב יד ןיא

 - ןעגנַאגעג זדנוא רע זיא ןריולרַאפ טינ הימחנ

 .טכַאנ יד םיא ןענופעגּפָא ןבָאה רימ

 .טכיזעג ןופ עקסַאמ יד ּפָארַא רערעדעי טמענ

 ,תודומח שיא לאינד ,וד ךיוא ,וד ,לואש

 !לענש-לענש ,ךיוא סויווַאלפ וד

 .קיטנַָאק ָאד ןַײז טינ לָאז טשינ רָאג

 ?וטסיב ּוװ ?ּוװ ?עבשילא

 ךָאנ ןזיװַאב טינ יאדוװַא טָאה יז

 !בוא-תלעב יד !סעטַאמש יד ןפרַאװּפָארַא

 !ןסיוו טשינ רָאג ןופ לָאז רע !טוג

 !והילא היתב
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 !םיא ףור טינ הימחנ
 ,גרעב יד ןיא ָאד ןײלַא ןעשזדנָאלבמורַא לָאז רֹע
 ,טכַאנ יד ךיז ןובשחודןיד ַא ןבענּפָא רע לָאז
 ...םיא טנוװָא ןַא טליּפשעגּפָא ןבָאה רימ
 רעדניר ןוא ףָאש יד טמענ טצעי
 ,ןַײרַא ערעזדנוא ןעגנומַאצּפָא יד ןיא
 :רעדירב םיפירצ יד ןיא ,םיײהַא !םײהַא ןוא

 ...ירפ ךיז ףיוא ןבייה רימ

 ירפרעדניא ןקידנעמוק םעד ןיא ןלעװ רימ

 ...טקַא ןטייווצ ַא ןליּפשּפָא םיא

 - זיב ..,זיב ...ּפָא טינ םיא ןזָאל רימ

 ...רוד ןטימ םולש ,רימ עלַא יו ,טכַאמ רע
 | !טכַאנ עטוג ַא

 סעקטַאלַאּפ יד ןיא ןדניװשרַאּפ ןוא ךיז ןעייגעצ רעכעטסַאּפ יד
 .קידייל טרעוו םיור-גרעב-ןשיווצ רעד

 - םַאוגנַאל טלַאפ גנַאהרָאפ רעד --
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 17 ריפניירַא

 טקורדענּפָא טָאה .ק.י סָאװ חסונ ןשיערבעה ןופ טצעזעגרעביא יַײרפ ,רעדניק רַאפ גנולעטשרָאפ-םירוּפ ַא

 ד"י ,(42) 13 ןוילג ,'ג הנש ,(השרו) ימלוע :לַאנרושז-טנגוי ןוא -רעדניק ןשיערבעה ןיא -- 1938 רָאי ןיא

 עשיטַאמַארד ענעגייא ענַײז ןופ שידִיי ףיוא ןעגנוצעזרעביא יד וצ טרעהעג יז .198 -- 195 'זז ,ח"צרת 'ב רדא

 .ָאטעג ןיא זַײרקמַארד ןשידִיי ןַײז ןופ רַאוטרעּפער ןרַאפ ,המחלמ רעד רַאפ ןופ קרעוו

 טָאה דליב-םירוּפ סָאד זַא טייקכעלגעמ יד וליפַא ןעמענוצנָא טשינ זיא ךָאד .ןַארַאפ טשינ זיא עטַאד ןייק

 'מונ ,המישר סלַאטנעמולב ןיא עז) = 1940 רַאורבעפ רעט237 ש"ת םירוּפ ךשמב ןרעוו ןבירשעגנָא טנעקעג

 טשינ עידוטס עשיטַאמַארד ןייק זיא 1940 רָאי בייהנָא . 1942 ץרעמ רעט32 ב"שת םירוּפ --רָאג יצ

 ,גנוגעווַאב-"רורד" רעד טימ וליפַא טנגעגַאב טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי ןוא ןעוועג

 ךשמב .(ריפנַײרַא םענײמעגלַא רעזדנוא ןיא ,ןביוא עז) טריזינַאגרָא ןעוועג טשינ עשרַאװ ןיא ךָאנ זיא עכלעוו

 יד ןופ םשור ןרעטנוא ,גנוגעווַאב עשידרערעטנוא עצנַאג יד םיא טימ ןוא ,ןעוועג .ק.י ןיוש זיא ב"שת םירוּפ

 .רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא ןוא טַײצ-םירוּפ אקווד ,ןדִיי ןוֿפ תוילּת ןוא תוגירה-ןסַאמ עשיצַאנ יד ןגעוו תועידי

 טָאה ב"שת םירוּפ .טעטיויטקַא ןַײז טלעטשעגּפָא ,סיוא טעז סע יוװ ,טַאהעג ןיוש טָאה ןיײלַא זַײרקמַארד רעד

 יד עז ןוא -- "ךתמח ךופש" -- 30 'מונ וצ ריפנַײרַא רעזדנוא ךַײלגרַאפ) ןיימ רעדנַא ןַא רָאג טַאהעג ןיוש

 .(דיל םעניא ,ב"שת םירוּפ ,תוילּת יד ןגעוו ןעגנונָאמרעד

 ןלעטשטסעפ רעבָא ןעק עמ ,ןבעגעגנָא טשינ גנוצעזרעביא רעד ןופ די-בתּכ ןפיוא עקַאט טרעוו עטַאד ןייק

 טרעוו סָאװ הרעשה יד יוװ ,41941 ץרעמ רעט132 א"שת רדא ד"י ,םירוּפ םורַא :עטַאד עכעלגעמ יד

 ןבעגעגנָא טרעוו המישר סלַאטנעמולב ןיא .19 'מונ ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא ןבעגעגנָא

 רעצנַאג ַא זיא די-בתּכ רעד .טסקעט ןופ ףוס רעד ןוא בייהנָא רעד ןלעפ'ס זַא (12 'מונ טרָאד) תועטייּפ-לע

 רעד .(טפעה ַא ןופ ןטַײז 10) 16 טַײז זיב 7 טַײז ןופ ,טפירשטנַאה סנָאסלענעצַאק .י טימ טרירעמונ זיא ןוא

 ימחול תיב ןיא ויכרַא- .ק.י ןיא .טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טרעוו טסקעט םעד ןופ חסונ רעשידִיי רעלופ

 טימ זיא סָאװ ,די-בתּכ םעד ןרירפישעד םַײב .811/1018 'מונ ןטימ טרירטסיגער די-בתּכ רעד זיא ,תואטיגה

 עטלַא טימ טצונַאב ךיוא ךיז רימ ןבָאה ,רעטרע עקינייא ןיא ןרָאװעג טקעמרַאפ ןוא טקידעשעצ טַײצ רעד

 .םיבתּכ יד ןעניֿפעגּפָא ןכָאנ ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ די-בתּכ ןופ סעיּפָאקָאטָאפ
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 תונמ-חלש

 דליב-םירוּפ ַא

 (סעטַאל טימ לדגב ןסירעצ ןַא ןיא םייח)}

 :טעז ,לגניי םערָא ןַא ןיב ךיא

 .טעפ טינ רָאג - ןקַאב ענַײמ

 - לקער ןַײמ טעז ,דגב ןַײמ טעז

 .לקעז ַא רימ ןופ ּפָארַא טגנעה'ס

 ?עטַאמש ַא יצ ,שובלמ ַא ס'זיא

 ...עטַאל ַא ףיוא עטַאל ַא זיא'ס

 ,עָאלב ַא ָאד ,עָארג ַא ָאד

 ן.ןעלעג ַא ָאד ,עלעה ַא ָאד

 לדנעמ-השמ עטַאט ןַײמ זַא

 רעלדנעה ַא ַײב םיא טפיוקעג טָאה

 ןסירעצ ןעוועג ןיוש רע זיא

 טעטַאלעצ ןוא

 טלטַאןּפןעצ ןוא

 ...טרטּפעןג ןוא

 ןסיוו ריא טפרַאד עטַאט ןַײמ ,ךַא

 ,םעַײנ ַא רימ רַאפ טפיוקעג טלָאװ

 - םעיַײנ לגָאּפש ,לגָאּפש ַא ָאי

 ...רעַײט ךָאד טסָאק רעַײנ ַא רָאנ

 ךַײא טעב ךיא ,טגָאז ,ןענַאװ ןופ ןוא

 ?יטעמ-יטעּפ עטַאט ןַײמ טָאה

 שממ ףסּכ - יטעמ-יטעּפ
 שמש ַא זיא עטַאט ןַײמ זַא
 -.-עמַאמ יד עטׂשמש ַא ןוא

 ןעמַאזוצ ,ייז עדייב ,עדייב
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 טעברַא רעייז רַאפ טינ ןבָאה
 ...סעמרַאװ טינ ,ןסיַיײבנָא ןייק טינ

 :י"שר טכַאמ - ןסעטכַאנ ןייק טינ

 .עשַאק רעד ףיוא רעסַאװ ןייק טינ !

 --לפָאטרַאק ןופ ץכעלָאש ןייק טינ

 ...ןפָא ,ןפָא זיא ליומ סָאד שטָאכ

 ,םירוּפ ךָאד זיא ,לשמל טנַײה

 ...םירוסי ךיא ,םירוּפ טסָאה וד

 --ןגַײפ ןגירק עדייב רימ ,רימ

 - ןגַײװצ ןופ וד ,רעגניפ ןופ ךיא

 ,ךָאװ -- בָאה ךיא ,בוט-םוי טסָאה וד
 ...ךָאל יד ךיא לגייב םעד וד

 יסינ --וד ןוא קַאבַאט קעמש ךיא

 ...סיב רעד רימ קינָאה רעד ריד

 ...ץימש יד רימ ןוא שטַײב יד ריד

 ...ץיה -- רימ ,ןוז ןופ טכיל סָאד ריד

 --ליורג ַא רימ ןוא טסיירט ַא ריד

 ...ליוק יד רימ לסקיב סָאד {רןיד

 דרע'רד ףיוא ףרַאד סע ךָאד וטסניימ

 !טרעקרַאפ ןַײז גנוניימ ןַײמ ךָאנ

 סחו ןוא הלילח ,ןיינ

 סַאּפזש רעטכעלזשו ַא ןעוועג טלָאװ'ס
 / !םולשו-סח !םולשו-סח

 ...םולח רעזייב ַא ןעוועג טלָאװ'ס
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 ןןיישו טינ ,טוג טזשנינ ןזעועג טלָאוװ'ס

 ןןיימ ךיא} סָאװ טָא ,רָאג ןיימ ךיא

 ;ךַײלג ָאד ןַײז ןפרַאד עלַא

 ...ךַײר טשינ ךיא ,םערָא טשינ וד

 !טכערעג ...ָאי -- ןפרַאד עלַא

 !טכעלש ...עקַאט זיא ,לַײװרעד רָאנ

 םירוּפ עקַאט ,םירוּפ זיא טנַײה

 םירוס' ךיא ,םירוּפ טסָאה וד

 ץרַאמש ַא ןוא גָאטײװ ַא ןוא

 --ץרַאה ןַײמ ןיא ָאד ,ָאד ָא טָא

 ,לָאמ עכעלטע םיא םורַא ןעִילפ ,רעלעט עטקעדרַאפ ןיא תונמ-חלש ַא טימ ןַײרַא ןעמוק) ךעלמיכאלמ ייווצ

 (ןעמייח ןופ סטכער ןוא סקניל ןייטש ןבַײלב

 םירוּפ --רוּפ -- רוּפ ךאלמ רעטשרע

 ?טַײדַאב סָאװ

 עכעליירפ ַא זיא'ס

 !טייצ ַא

 בוט-םוי ַא זיא'ס ךאלמ רעטייווצ

 ןיײפ ןוא ןייש

 טסלָאז ,יכדרמ

 !ןַײז רימ טנוזעג

 בוט-םוי ַא זיא'ס ךאלמ רעטשרע

 -- ןייש ןוא ןיַײפ

 ,רתסא רימ טסיב

 !ןח-אלמ

 בוט-םוי ַא זיא'ס ךאלמ רעטייווצ
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 ךאלמ רעטשרע

 ךאלמ רעטייווצ

 ךאלמ רעטשרע

 ךאלמ רעטייווצ

 םייח

 --טכער טשרע ,טנַײה

 ,ןמה זיא טכעלש

 !טכעלש םיא זיא

 ,רעסַאװ ןיא שיפ

 דלַאװ ןיא םיוב

 ,עלַא ןסייוו'ס

 טלַא ןוא גנוי

 -- םירוּפ זיא סָאװ

 :זיא םירוּפ

 -- ןשַאט-ןמה

 !סיז רעקוצ

 ,ןגיַײװצ ןיא בלַאװש

 --סיוש ןיא דניק

 ןסייוו עלַא

 סיורג ןוא ןיילק

 -- םירוּפ זיא סָאװ

 :זיא םירוּפ

 ,ךעקעל ןסע

 .סינ ןקַאנק

 ריד ןגרָאמ טוג 4

 4 !רעלעה

 רעטנעזערּפ טימ

 !רעלעט יד לופ

 !ןגרָאמ טוג ַא
 ?ריא טנעז רעוו ,טגָאז

 ...ןשטנעמ ןייק טינ ךאלמ רעטייווצ ןוא רעטשרע
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 םייח

 םיכאלמ עדייב

 םייח

 ךאלמ רעטשרע

 םייח

 ...תומהב ןייק טינ

 !םכח ַא טסיב

 ןענעז רימ ,רימ

 ,םיכאלמ ייווצ

 למיה רעד ךיוה

 ן...} זיא {םייה) ןוא

 עדייב ריא טמוק

 ?ןביוא ןופ טצעי

 ךַײא סע ךיא לָאז

 ןביולג עקַאט

 ןיא רָאנ רימ טגָאז

 רעטרעוו עצרוק

 ריא טנעז יו

 ?ָאד דרע'רד ףיוא ּפָארַא

 ןלַארטש {יױד ףיוא

 ןוז רעד ןופ

 רימ ןבָאה

 --ןוא ,ךיז טּפַאכעג

 - ּפָאלַאג וּפָאלַאג

 ...רעטנורַא ,ּפָארַא

 ןעד ױזַא זיא

 ?רעדנּוװ רעד סיורג

 ,ערעַײט ,ךיז לעוו'כ

 - ןעמעש טינ

 ןגָאז ךיײא לעוו'כ

 :תמא םעד ץנַאג

2646 



 ךאלמ רעטייווצ

 ךאלמ רעטשרע

 םייח

 ךאלמ רעטייווצ

 םייח

 ךאלמ רעטשרע

 ךאלמ רעטייווצ

 םייח

 ןיב ךיא ןעוו ,ךיא

 --עביל ,ןביוא

 ןטרָאד ךיא טלָאװ

 ...ןבילבעג ןיוש

 ןעמוק רימ !ןיינ

 ןלַײװ טינ ךיז

 ןעמוקעג ןענעז רימ

 עלַײװ ַא ףיוא

 ,ריד וצ רָאנ

 וצ רעהַא ריד וצ

 ןסיזרַאפ ריד

 ...ןצרעמש ענַײד

 ריד ןבָאה רימ
 סע --ןָא קוק ,טכַארבעג

 סָאװ טגָאז ,סָאװ

 ...תונמ-חלש ַא

 !ןעמענ סע טסנעק

 (טשינ טביולג ,טרעדנּוװרַאפ)

 ?ןעמעוו רַאפ ,טגָאז

 ?ןעמעוו רַאפ ,טגָאז

 !ריד רַאפ זיא'ס

 יריד רַאפ זיא'ס

 (רעלעט יד ףיוא ןטַײװ ןופ טקוק ,טלפייווצ)

 ?רימ רַאפ זיא'ס
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 ךאלמ רעטשרע

 ךאלמ רעטייווצ

 ךעלמיכאלמ ריפ

 ךאלמ רעטירד

 ךאלמ רעטרעפ

 ?ךיא ןיב רעוו

 ?ךיא ןיב סָאװ

 ,דגב ןייק טינ

 ,ךיש ןייק טינ
 טעטַאלעצ ןוא

 ןסירעצ ןוא

 ,טינ טיורב ןייק ןוא

 !ןסיב ןייק טינ

 ,דמעה ןייק טינ

 ,קָאז ןייק טינ ןוא

 טכַאנ ןייק טינ

 !גָאט ןייק טינ ןוא

 :רעלעט ןַײמ םענ

 !םערק טימ טרָאט

 ןכוק רעד ,םענ

 !םש ַא טָאה

 םעניַיז טינ םענ
 !םענ םענַײמ

 ךָאד זיא רענַײמ

 !םערק טימ ךיוא
/ 

 םיא ןעלגניר ,ץנַאט-תונמ-חלש ַא ןצנַאט .תונמ-חלש רעלעט עטקעדרַאפ טימ ןַײרַא ןפיול)
/ 

 (סקניל ןוא סטכער ךיז ןלעטשעצ ,םורַא {רעטענּפזשן

 / (סטכער ןופ)

 !סע רימ ןופ םענ

 (סקניל ןוֿפ)

 רימ ןופ םענ

 !םענ ןוא םענ
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 ךאלמ רעטפניפ

 ךאלמ רעטסקעז

 םיכאלמ עלַא

 םייח

 סטכער ןופ םיכאלמ ַײרד

 סקניל ןופ םיכאלמ ַײרד

 םייח

 סטכער ןופ םיכאלמ יד

 !סע סע ןוא םענ

 ,םעד ןופ םענ

 !ריד רַאפ זיא'ס

 (רעלעט יד סיוא םיא ןקערטש)

 !םענ !םענ !םענ

 (טנעה יד טימ ןטַײז עדייב ןופ יז טרעטיַײוװרעד)

 רימ ןופ קעװַא טייג

 ,רעלענש סָאװ

 ערעַײא ףרַאד רעוו

 ?רעלעט סקעז

 ןענעז יז שטָאכ

 ,סיז טימ לופ

 רעד טימ ייז ריר'כ

 !ןָא טינ טנַאה

 ,גנוצ ןַײמ טימ טינ

 ןָאצ ןַײמ טימ טינ

 סָאװ סייוו ךיא זיב

 !זיא ןטרָאד

 !דַאלָאקָאש

 !דַאלעמרַאמ

 ,רימ ור וצ טזָאל

 יור וצ טזָאל

 !יוצ סע טמענ

 !וצ סע טמענ

 !עשירפ ןעלטייט
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 סקניל ןופ םיכאלמ יד

 סטכער ןופ

 סקניל ןופ

 בייח

 ךאלמ רעטפניפ

 םייח

 ךאלמ רעטסקעז

 םייח

 !עסיז ןגיַײפ

 !ןסַאנַאנַא

 !ןסָאקירּפַא

 (ּפָא ץלַא טפרַאווו

 םילכאמ

 ,(עקןַאט עטוג

 עסיז ,ענייש

 ...עקַאמשעג ןוא

 רימ רַאפ רָאנ

 ,לכאמ ןייק טינ ס'זיא

 ַײװ טוט רימ

 ...לכַײב סָאד םעד ןופ

 ןכוק-קינָאה
 !ןכוזרַאפ ס'טסגעמ

 רימ גיוט סָאװ ?סָאװ
 ?ןכוק-קינָאה

 ,ןטקעפנָאק בָאה'כ

 !ןסיריא בָאה'כ

 ךימ ּפָא ןיוש טזָאל

 !ןסיז םעד טימ

 ליוו'כ ,ךימ טזָאל

 ,ןסיוו טינ םעד ןופ

 ןסינעג טינ

 ךַײא ףרַאד סע ןוא

 ...ןסירדרַאפ טינ
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 ךאלמ רעטשרע

 ךאלמ רעטייווצ

 םייח

 ךאלמ רעטירד

 םייח

 םיכאלמ עלַא

 --ץנַארעמָאּפ רעד

 !סיורג ,סע ןָא קוק

 ָאד טקעמשרַאפ טָאה

 .זיור ַא יו

 םענ עקנירַאדנַאמ יד
 ,ךיז ליופ טינ

 ןײלַא טייגעצ יז

 ...ךיז ליומ ןיא

 (טכַאל)

 ןטַאז ַא טיג

 ןצנַארעמָאּפ

 ןרוּכיש ַא ןוא

 !ןצנַאט טסייה

 ןקיר'גנוה ַא ןוא

 ,ּפָא טזָאל

 ריא טיירדרַאפ סָאװ

 !?ּפָאק םעד רימ

 ,לּפע ןַא םענ

 !סיב ַא ביג

 ,ךימ ּפָא עשז זָאל

 ,ךימ ּפָא עשז זָאל

 ,ךייא טעב'כ

 טײרדרַאֿפ טינ

 ...רימ ּפָאק םעד

 ,רָאנ םענ ,רָאנ םענ

 !ךיז םעש טינ ןוא

251 



 עלַא טגעמ ריא םייח

 ,ןכַאל רימ ןופ
 טינ ליוו'כ ,טינ ליוו'כ

 !ןכַאז ָא יד

 --ןכַאז ָא יד

 ...ןעמעוו רַאפ יו

 טינ גיַײפ ןייק ליוו'כ
 --.לטייט ןייק טינ

 רימ טיג ריא ןעוו

 לטיירב ַא טצעי

 ,ןעמענ ךיא טלָאװ

 ...ןעמענ ךיא טלָאװ

 :טעז ,לגנִיי םערָא ןַא ןיב'כ

 ...טעפ טינ רָאג ןקַאב ענַײמ

 --לקער ןַײמ טעז ,דגב ןַײמ טעז

 ...לקעז ַא רימ ןופ ּפָארַא טגנעה'ס
 ?עטַאמש ַא יצ שובלמ ַא ס'זיא

 ...עטַאל ַא ףיוא עטַאל ַא יצ
 עָאלב ַא ָאד ,עָארג ַא ָאד

 ...עלעג ַא ָאד ,עלעה ַא ָאד

 לדנעמ-השמ עטַאט ןַײמ זַא

 - רעלדנעה ַא ַײב םיא טפיוקעג טָאה

 ...ןסירעצ ןעוועג ןיוש רע זיא

 ןסיו ריא טפרַאד ,עטַאט ןַײמ ,ךַא

 --םעַײנ ַא רימ רַאפ טפיוקעג טלָאװ

 !רעַײט ךָאד טסָאק רעַײנ ַא רָאנ

 ךַײא טעב ךיא ,טגָאז ,ןענַאװ ןופ ןוא
 ?יטעמ-יטעּפ עטַאט ןַײמ טָאה
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 עמַאמ-עטַאט

 עטַאט רעד

 עמַאמ יד

 םיכאלמ יד

 עטַאט רעד

 עמַאמ יד

 םייח

 -- שממ --ףסּכ ,יטעמ-יטעּפ

 ,שמש ַא זיא עטַאט ןַײמ זַא

 -.עמַאמ יד עטׂשמש ַא ןוא

 ןעמַאזוצ ייז עדייב ,עדייב

 טעברַא רעייז רַאפ טינ ןבָאה

 ,סעמרַאװ טינ ,ןסַײבנָא ןייק טינ

 --לפָאטרַאק ןופ ץכעלָאש ןייק טינ
 ...ןפָא ,ןפָא זיא ליומ סָאד שטָאכ

 ,ןשַאנ טינ ןוא ןסע ליוװ ךיא

 ...ןשַאװעג בַײל םוצ דמעה ַא ןוא

 (ןַײרַא ןעמוק)

 (ןטכער םוצ ןעמייח טייטש טיורב ַא טימ)

 (ןקניל םוצ ןעמייח טייטש דמעה ַא טימ)

 (ןוז םוצ ןרעטלע יד קידנזָאלוצ ,ּפָא לסיב ַא ןטערט)

 ,םייח ריד ,טיורב ַא טכַארבעג בָאה ךיא

 !הנמ-חלש ַא

 עַײנ ַא דמעה ַא ריד רַאפ בָאה ךיא

 !הנּתמ ַא

 (רערעדנַא רעד ןיא דמעה סָאד ,טנַאה ןייא ןיא טיורב םעד טמצנ)

 ,עמַאמ-עטַאט ,ךַײא קנַאד םענייש ַא

 !טיורב םעד רַאפ ןוא דמעה םעד רַאּפ

 ןעמַאזוצ ,ךעלמיכאלמ ,ריא

 ...טיונ יד טינ יז טנעק ריא ָא

 דמערפ ךַײא דמערפ ןצנַאג ןיא זיא'ס

 טיורב עמירָא רַאפ טסייה סע סָאװ

 !דמעה עסַײװ ענייר ַא ןוא
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 18 ריפניירַא

 תוביס עבלעז יד בילוצ .טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טרעוו .עטַאד ַא ןָא .שיערבעה ףיוא דיל-רעדניק ַא

 וצ ריפנַײרַא ןיא ,ןביוא עז) "תונמ-חלש" ןופ עטַאד עכעלגעמ יד ןעמיטשַאב רעזדנוא וצ ךייש ןענעז סָאװ

 םיבתכ ןֹופ המישר רעד ןיא הרעשה ַא יװ ןבעגעגנָא טרעוו סָאװ עטַאד יד ךעלמעננָא ָאד ךיוא זיא ,(17 'מונ

 סלַאטנעמולב ןיא ךַײלגרַאפ) 1941 ץרעמ רעט132 א"שת רדא ד"י םורַא :20 'מונ ,ט"כשת ,םינורחא

 .(10 'מונ ,המישר

 עקיצנייא עטצעל ןייא ךָאנ ןוא תורוש ריפ ןופ סעפָארטס 17 ןיא טלייטעצ ,תורוש 69 טגָאמרַאפ דיל סָאד

 ןופ סעפָארטס סקעז ןיא טלייטעצ תורוש 24 טימ , .טרעדנעעג לסיב ַא ,דיל םעד ןופ עיסרעוו עצרוק ַא .הרוש

 -לעטיוו רעד ןופ ןטּפירקסונַאמ יד ןשיווצ -- תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק.י ןיא ךיז טניפעג ,תורוש ריפ

 ןופ סוּפרָאק ןטימ ןעמַאזצ ןבירשרַאפ עיסרעוו-לעטיוו יד טרעוו המישר סלַאטנעמולב ןיא .הפוקּת

 ימחול תיב ןיא וויכרַא-.ק.י ןופ קעטָאטרַאק רעלעניגירָא רעד ןיא ;(11 'מונ ,טרָאד :עז) ָאטעג רעװעשרַאװ

 םוצ קירעהעג יו ןבירשרַאפ דיל סָאד רעבָא טרעוו ,ןיילַא ןלַאטנעמולב ןמחנ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ,תואטיגה

 טרָאד זיא חסונ-לעטיוו רעצרוק רעד .ןלַאירעטַאמ לעטיוו יד וצ טסייה'ס ,וויכרא-.ק.י ןופ אונז לײטּפָא

 טעװ חסונ רעצרוק רעקידרעטעּפש רעד טָא .411/10174 ךיוא רעבָא ,אזוז/10178 רעמונ ןטימ ןבירשרַאפ

 .קרעוו-לעטיוו סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ עבַאגסױא רעלופ רעטנַאלּפעג רעד ןיא ,רעדנוזַאב ןרעוו טקורדעג

 ןטימ ,תואטיגה ימחול תיב ןופ וויכרַא- .ק.י ןיא טרירטסיגער זיא חסונ-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ די-בתּכ רעד

 .די-בתּכ ןיא יו -- עיצַאוטקנוּפ יד .אז1/1017 רעמונ

 טרעוו ,קלמע ןטנַאקַאב-טלַא שירָאטסיה ןטימ ןשטַײד יד ןוא רעשרעהייצַאנ יד ןופ גנוריציפיטנעדיא יד

 ַא ןוא לעלַארַאּפ רעלענָאיצידַארט רעקידנעטש ַא תורוד ןופ ןיוש זיא סָאװ וויטָאמ-קלמע ןפיוא טריזַאב

 -םירוּפ ַא ןופ םערעג ןיא .קלמע ןרָאװעג ןפורעגנָא ןענעז םיאנוׂש-לארׂשי עלַא --לארׂשי-תאנׂש רַאפ לָאבמיס

 וצ טייקירעהעגוצ רעשהדגא סנמה ןופ דוסי ןפיוא ,טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ גנוריציפיטנעדיא יד טָא טרעוו דיל

 'זז ,'א קלח ,הדגאה רפס :עז) םיקלמע יד ןופ ךלמ רעד גגא ערזמ ןעוועג זיא אתדמה ןב ןמה -- םיקלמע יד

 ןופ רוקמ ַא יו טניד סָאװ לעלַארַאּפ רעשירָאטסיה ַא טכַאמעג ךיוא טרעוו דיל םירוּפ םעד ןיא .(138 -- 4
 טָאה ןמה רעקיטַײצרַאפ רעד יו ױזַא טקנוּפ :ָאטעג ןיא בצמ ןרעווש ןופ טכיל ןיא המחנ ןוא גנונעפָאה

 זיא קלָאפ סָאד ןוא ןרָאװעג טפָארטשַאב ןיילַא רע זיא ףוסבל ןוא ןצנַאג ַא קלָאפ ַא ןטכינרַאפ טלָאװעג

 לע םולשו ןעשעג ךיוא קלמע םענרעדָאמ ןטימ טעוװ'ס זַא ןטרַאװרעד וצ זיא ױזַא ,טזיילעגסיוא ןרָאװעג

 קחצי רַאפ ןעועג ךעלגעממוא זיא קוק ןשירָאטסיה ןלענָאיצידַארט ַאזַא טימ ,דיל ַאזַא .לארׂשי

 ןיא ןבירשעג חסונ ןצרוק ןטימ ךַײלגרַאפ) רעטעּפש יצ ,ב"שת םירוּפ רָאי ןיא .ןבַײרשוצנָא ןענָאסלענעצַאק

 .(לעטיוו
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 םיִרּופְל ריש

 םיִרּוּפ -- רּוּפ -- רּוּפ

 ?יאֵמ םיִרּוּפ

 הָחְמִׂש לֶש םֹוי

 ...יָד יִלְּב דַע

 הָחְמִׂש לֶש םֹוי

 -- ליִח ְךֹוּתִמ

 הָיָה היָה

 ..ליִסְּכ ְךֶלֶמ

 הָחְמִׂש לָש םֹוי

 -- בָאכ ְךֹוּתִמ

 ךֶלֶמ הָיָה
 ...בֵל"רֵסֲח

 ךֶלֶמַלְ
 -רֶׂש הָיָה
 ,יקיִלָמַע

 !רֶע ,רֵרֹוצ

 ְךֶלֶמַה הֶז
 --לָכַטַה

 ןֶמָה תֶא אּוה
 ...לָע םיִקָה

 לַעַיְלְּב שיִא
 .-דֵׁש םֶדָא

 נֲתֹוא ׁשֵּקִּב

 דָּבַאְל

 תֶשֹחנ ֹוחְצִמ

 רּוצ ֹוּבָל

 ,תֹווַה םַמָז

 -- רּוּפ ליִּפִה

 לָרֹוגה אוה

 סֹוסְמ היָה

 ,הָּתְשִי אּוה-אּוה
 ...סֹוּכַה ָּתְׂשִי

 הָרָּכ תַחַׁש
 --רֹּפְחַיַ

 --ֹוּב לֹּפִיַו

 !רֹוּב קֹמָע

 םירּופְּב !רּוּפ

 --סַג עַריִא
 ְךֶלֶמַה אל
 --סַּכַה לַע

 רֵּתְסֶא תַבֲהַא

 - יָכְדְרָמּו
 הָעיִׁשֹוה איִה

 !יָח לֶא םַע |

 םיִרּוּפ -- רּוּפ -- רּוּפ
 ?יאֵמ םיִרּוּפ

 ,תֹונָמ חַּלַׁש

 יש הָבָה
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 יִנָעְל יַׁש

 - ךֶּד לָכְלּ
 םיִיַח תַּכְרִּב
 !חַלְׁש ,ֹול חַלֶׁש

 ךיָתֹוכְרַכ

 - =בֹ חַלֶש
 ןסיִרּוּפ --רּוּפ -- רּוּפַ
 ן.בֹוט הֶז םויַ

 { -} םיַמַב גד

 { --גָגַו לַע ףֹוע

 |:םיִעְדֹויַו לֹּכַה
 .גָח םיִרּוּפ

 םָלֹוע ףֹוסְמ

 -- ףוס דַעְו

 :םיִעְדֹוי לֹּכַה

 .בֹוט אוה םוי

 -- ּונֵבָכֹוּכ

 !רּוׁש ,םֹורָמ

 ,קֵלָמַע ,אְוָׂש
 !רּוּפ ליִּפַּת

 .םיִרּוּפ -- רּוּפ -- רּוּפ
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 19 ריפניירַא

 ןטכעלש םעד רעביא .לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד טרעוו .ןעמַארג ןיא גָאלָאנָאמ רעשיטַאמַארד ַא

 ןבילבעג ןענַײז ,לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טרירפישעד טרעוו רעכלעוו ,די-בתּכ ןטליופעצ-בלַאה ןופ דנַאטשוצ

 ץרָאּפָארּפ יד ךיוא ןרעמַאלק עקיטנַאקריפ ןשיווצ טיהעגּפָא רעבָא ןבָאה רימ .טסקעט ןיא ןזיולב ךס ַא רעייז

 ןיא .ןַארַאפ טשינ די-בתּכ ןפיוא זיא עטַאד ןייק .ןרעוו טנעיילעג טשינ ןענעק סָאװ תורוש ןוא רעטרעוו ןופ

 םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא ;1940 רָאי סָאד -- הרעשה ַא יו ןבעגעגנָא טרעוו ,9 'מונ ,המישר סלַאטנעמולב

 זיא "לדנַאה" זַא ,ןבעגעגנָא רעבָא טרעוו טרָאד ,ןַארַאפ טשינ הרעשה ןייק ךיוא זיא ט"כשת ,םינורחא

 .1940 רעבמעווָאנ יו רעִירפ טשינ -- טסייה'ס ,(365 'ז ,טרָאד) זַײרקמַארד ןשידִיי ןופ ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ

 ןיא עז) טילּפ ַא ןײלַא ,סיוא טעז סע יװ זיא גָאלָאנָאמ םעד טרימַאלקעד סָאװ רעד ןוא דלעהטּפױה רעד

 וצ רעטעּפש סע ידּכ רענױװניײא רעװעשרַאװ יד יב ןכַאז עטלַא ןפױקּפָא ןופ טבעל רע ..(459 'ז טסקעט

 ןוֿפ ךיוא ,החּפשמ ןַײז טימ טבעלעג עשרַאװ ןיא טָאה טילּפ ַא ןיײלַא ,ןָאסלענעצַאק קחצי .ערעדנַא ןפיוקרַאפ
 ,(.ווא :עז) טפיוקרַאפ טָאה רע סָאװ םעד

 הסנרּפ ןגיוצעג טָאה בור סָאד .ָאטעג ןיא ןעמוקעגנָא ענעבירטרַאפ רעטנזיוט ןענַײז 1941 רָאי בייהנָא

 וליִפַא ,ץלַא טפיוקרַאֿפ טָאה ןעמ .טכַארבעג ךיז טימ ןבָאה יז סָאװ שוכר ןוא ןכַאזבוטש ןופ ףױקרַאפ ןכרוד

 טבַײרשַאב רעשמ ךיז ןענַײז רימ יו .ליטסקעט ןוא ריּפַאּפ ףיוא ןרָאװעג טצינרַאפ ןענַײז עכלעוו ,סעטַאמש

 ףיוא .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא םוקנָא-םיטילּפ ןופ הפוקּת עטשרע יד טָא גָאלָאנָאמ ןשיטַאמַארד םעד ןיא .קי

 גָאלָאנָאמ ןַײז רעלדנעה ַא טרימַאלקעד סע רעטנעצ סעמעוו ןיא עשרַאװ ןיא ףיוה ַא טזיַײװ סָאװ ,ענעצס רעד
 טַעז סע יו .תודוסי עשיטַאמַארד ערעדנַא ךיוא "לדנַאה" ןיא טכַארבעגנַײרַא ןרעוו ,רעטצנעפ עכיוה יד וצ
 רעד ןיא לײטנָא ךיוא ןעמענ ,466 טַײז ףיוא ןבילבעגרעביא ןענַײז סָאװ תורוש עבלַאה יד ןופ סיוא
 ךיוא ךיז ןזַײװַאב ןוא ןפױקרַאֿפ םוצ םידגב יד ּפָארַא םיא ןעגנערב עכלעוו -- "רעניווונַײא" יד :גנולעטשרָאפ
 טרעוו "לדנַאה" ןופ טסקעט ןטימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ גנולעטשרָאפ-רעדניק ענעמוקעגרָאפ ַא .עניב רעד ףיוא
 ךיוא עז) 88 יז ,קלָאּפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד :ןיא ןענָאסלענעצַאק ַײב טנָאמרעד
 ,(27 'מונ וצ ריפנַײרַא ןיא ,רעטַײװ

 ןופ גנובַײרשַאב סנָאסלענעצַאק קחצי טול ןוא טַײז ןייא ןופ ,365 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ טױל
 דוד ןוֿפ םימותי-תיב ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,גנולעטשרָאפ-רעדניק רעטנָאמרעד ןביוא רעד
 רעמ ןרָאװעג טלעטשעגרָאֿפ זיא "לדנַאה" זַא ןַײז רעשמ ןעמ געמ --טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,יקסוָארבמָאד
 .םימותי-רעדניק ןופ ַײס ןוא זַײרקמַארד ןופ ַײס לָאמ ןייא יו

 יד ןיא ףור סרעלדנעה-עטַאמש ןוא -גרַאװטלַא ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא זיא ,"לדנַאה" גָאלָאנָאמ רעד
 עכעלגעט-גָאט עטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא שזרַאלדנַאה רעד .לוק ַא ףיוא ףור ַא ,"לדנַאה" :ןפיוה רעװעשרַאװ
 רעד ןיא רָאנ טשינ זיא "לדנַאה" ןוֿפ טלַאהניא ןרַאֿפ רוקמ רעד .המחלמ רעד רַאפ ןופ עשרַאװ ןיא רוגיפ
 ןעמוק יז יו ןעגנובעלרעביא-טנגוי סנָאטלענעצַאק קחצי ןיא ךיוא רָאנ טיײקכעלקריװדָאטעג רענעפַאשעג
 רעד ןגעוו םיטרּפ) טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ בייהנָא ןבירשעג ,עיזעָאּפ רעשיערבעה ןַײז ןיא קורדסיוא םוצ
 ריֿפנַײרַא םענײמעגלַא רעזדנוא ןיא ,ןביוא עז ,גנולעטשרָאֿפ רעד ןגעוו ןוא ,"לדנַאה" ןופ עטכישעגרָאפ
 .(73 --72 'זז

 .411/1009 'מונ ןטימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-ק.י ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד
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 לדנַאה

 ןיילק ןוא ,דָיי ַא ךיא { - | 1
 רַאװק ןוא { | |

 ליטש -- ,ךיז עק{כ 1
 {,ליצ ַא ןָא יװ}
 ,ןסיוא טשינרָאג יװ ױזַא

 ,ןיימ { ו

 ז |

 ןייזלןַא רעקזי |
 ,ןסיורג ןַא) ףיוה ַא ןיא

 -- ןזיר יװ ןרעיומ ןשיווצ

 !לדנַאה :{ ףיוא} ןוא

 ןךיאנ

 דִיי ַא

 םערָאװ ןַא) ,קירעדינז } טשינ

 ןירג { } לעג

 ,ףיוה ַא ןיא ןךעולזענמזַאּפו {ן |
 --םערָא רעטנוא סקידייל ַא { } טימ
 ןיד-קיזשטנידנ ךיז {ט 1

 ,טימ עמַאס ןיא סניזדו ַא{ } ױּבַא

 ודִיי ַא

 ,קיציּפש לדרעב ַא |{ ןאפ ַא יװ ןביוה { 1

 ןףיוא) רע טביוה ןגיוא ,ןגיוא ןוא

 } ןוו ןגיוא

 ,קיצילב ןגיוא רָאְזּפ! ַא

 ,שזַאטע {ןטשרעב}יוא ןופ ךָאנ רעכעה ,{ך }

 רעכעה ךיוה

 ,רעכעד עלַא רעביא

 ,שזַא למיה םוצ

 !לדנַאה :ןקידארומ ַא ףור ַא טימ
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 !לדנַאה

 --סעװָאטַאק ףיוא טינ ףיוה ַא

 רעטצנעפ טימ עקיטנַאקריפ ַא רעױמ ַא

 תוומה-ךאלמ ַא'וו

 ...ןגיוא טימ לופ

 הליחּתכל טינ קוק ךיא

 { } ןביוש עטלַאק ןוא עלעקנוט יד וצ

 ןןביווהעגפיוא ענַײמ ןגיוא יד בָאה ךיא

 { לןוש עטלַאק ַא ,עקידייל ַא ןיא יו

 | ןגיולפרַאפ ןוא
 --טעה

 !ןביוא ,ןביוא ,ןביוא

 ,הליפּת ַא טימ

 :טעבעג ַא

 !לדנַאה

 :ןגיוצעצ ןוא ןכָארבעג

 !לדנַאה

 :ןגיזוא יוד ןיא ןרערט טימ

 !לדנַאה

 טָאג וזצ| זיא רענַײמ {"לןדנַאה" רזעטש}רע רעד

 { } !דָאנעג ןַײד ,רעטָאןפ-עטַאט ,דסח ןַײד"

 ערה-ןיע ןייק ,רעטייר{ב} ַא ,ףיוה רעסיורג ַא

 ,הרבס ַא --םוטעמוא רעטצנעפ עטכזַאמרַאפו
 ?ןענַארַאפ םייה רעד ןיא רענייק טינ{ }

 ...רעדָאי ַא ןָא ,עקַאט עסיורג ַא { 1

 ןענַאװ ןופ ,עשז ןענַא/וװ ןופנ

 !רעטָאפ-עטַאט ,העושי יד ןעמוק { }

 "!לדנזַאהָ)

' 1 

 טָאה !רעדמערפ ַא} ,דִיי ַא ךזי

 ףיוה ןדמערפ ַא ןיא טעשזדנָאלבעגניַײרַא

 :טָאטש רעדמערפ ַא ןיא רעדמערפ ַא דיי ַא יו
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 ףוס-ןיא ןופ ןרעטש ַא טלַאפ סע יו

 טלעוו רעדמערפ ַא ןיא

 ,טלעטשעגקעװַא ךיז ,ןעמוקעגנַײרַא
 --ליַיז ַא

 ,טייטש { ו
 ,ןקוצו ןייק טינ לסקַא ןייק טימ טיג
 -- קרַאק ןטימ טינ

 -.לַײװ ַא ױזַא { 1

 !קוק !קוק { 1

 !עטסיװ ַא ,ףיוה ןייק { |

 -{ א !ײק{ז
 -- טיירב ןוא { 1
 !גרַאב ַא --זיוה ןייק { 1
 -- טייטש ןוא !זדלעפ ַא

 --טָאג ןָאו ,וינעטָאג { }

 ?וטסיב ןּוווו

 !לדנַאה ָא ,טָאג ,לדנזַאהַו

 ,טָאג ךימ טרעהעג טסָאזה 1

 יוד ,ָאי

 טָאה רעטצנעפ ַא

 !ףיוא ןפע ןַא ךיז (םיצןולּפ ןבעגעג

 --וצ ךיז {ךַאמןרַאפ ַא ...ןוא

 !לדנַאה
 ,ףױרַא ןיהַא קוק ַא ןסװַאקעשט ביזג} ךיא

 --קילב םענעקָארשרעד ַא ףרַאװ

 ןרעטצנןעפ ןַא} טרָאד טנפעעג ךיז טָאה סָאװ רַאפ

 ?קירוצ טכַאמרַאפ ךיז ןוא

 ןדלַא!ב ןעמוקַאב ןוא סָאװ טלָאװעג רעצעמע טָאה'ס

 !לדנַאה

 ,לדנַאה טינ ,ןיינ

 ןךַײא ןג}ָאז ןגרָאמ טוג טלָאװעג בָאה ךיא
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 -- ףיוה םעד ןופ םינכש ךַײא

 ןעןטַאװעפנָאפ ןעירשעגסױרַא בָאה ןוא

 ףרַאש רָאג טינ

 לוק ןַײמ טימ יװ טינ ןוא

 --לָאמ ןקירעביא ןַא

 !לדנַאה

 ןולדנַאה) :רימ ַײב ַאזַא טָא תוליגר ַא

 1 } סָאװ ַײזרשו ךיא ליוװ ךיא סָאװ טינ ַײרש ךיא

 !לדנַאה

 !ךַײא ןגרָאמ טוג טסייה'ס

 !ןעמעלַא ךַײא

 ןטנןעז ריא רָאנ ּוװ ,רעביטש עזלַאו ןיא

 | ,ךַײר יצ ןוא םערָא יצ
 | } ןוא ענעמוקזעגפיוא} יצ
 ו יו יד } עטגרָאןברןַאפ יצ
 ,יורפ ןוא ןַאמ יצ

 יױג ַא ןַײז געמ ,דִיי ַא ןַײז געמ

 -- ךַײלג עלַא ךַײא

 !לדנַאה

 {,ןגרָאמ טוג) ,ךַײא ןגרָאמ טוג

 ו } ןביוזהןעג ּפָאק םעד ךַײא וצ בָאה ךיא ,טעז ,טעז

 !לדנַאה

 ,ךיוא גנוסירגַאב ַא זיא'ס

 :ּפָאק ןטימ לקָאש ַא |ןוא גנ 1

| 

 :ּפָא ךיוא רימ ןושל ןבלעז {םעד) ףיוא {ט 1

 ו |

 --לדנַאה ןעִירשעגּפױרַא ךיַײא {

 !טנַאה ַא טקערטשעגסיוא ךיַײא טלָאװ
 קעװַא טינ ךיז ,ױזַא םּתס טָא ,דָיי {
 1 0) 4558 )15552 ...ןקָאלּפ ַא'ו ףיוה {
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 ,קערש ַא ךיא ףיוא קידנליו טינ ,ךיז טכַאד , ,ןפרָאוװע

 !ןקָארשרעד ךזיז) יאדווַא {

 !ןדִיי םכילע-ןםולש} {עטי

 !ןדירפ ,ךַײא ףיוא ןדירפ {טסייה'ס}

 !טנַאקַאב {
 ,דנַאנַײב ךיײא עלַא ,םכילע{-םולשו

 ןקָאטש עלַא ףיוא !ןעגנוניוװ {עלַא 1

 ו 1
 - ןלָאמש ןיא ןוא ןגנע ןיא { 1

1 

| 

| 

1 4 1 

 {!) םכילע-םולש {

}- 

 !סױרַא {

 ,ןסיורד ףיוא סױרַא טקוק

 !םולש-םכילע :רימ חזסוונ ןבלעז ןטימ טרעפטנע ןוא

 !לדנַאה

 ןסיוא ןיב ךיא סָאװ ןיוש ריא טסייוו ,ריא {טסיןיװ ןוא

 - ןגרָאמ טוג ץלַא ךָאנ גָאז ךיא !ךַײא ןגרָאמ טוג

 !גָאט רעסיורג ןיוש זיא'ס שטָאכ

 1 } סָאװ טרעפטנע ...רימ ּפָא טרעפטנע

 !טליש ,טלדירב ,טלדיז

 1 עד) רעװ ןוא טקיט(ש}רעד רעוװ :טגָאז

 !טגָאז יבַא

 --גָאט רעד

 1 נןעפ יד טלַאה ריא סָאװ טינ טקוק רע

 } } םַײב ץלַא ךָאנ ךיז טמערַאװ ריא סָאװ ןוא

 טסקַאװ'ר !טסקַאװ רע !טסקַאװ רע

 !לדנַאה

 { א } ט{כיױל יד לַא וצ -- ןוז יד טינ ביוא

 { } דלַאב טרָאד ךַײא ַײב ךיא ךַאמ

 ו רַאפ} ןוא ךיז ןַײרַא ךַײא וצ ךיא סַײר

 { } רעקידעגָאט ןיא עקיטכַאנ תומולח
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 --טכיל ןיא שינרעטצניפ

 ן } םעד עלעקעז ןיא ּפַאכ ךיא

 ןיַײש ַא טימ קיטכיל סיג

 : --ּפָא ךייא

 !לדנַאה

 ּפָאק ַא סױרַא טקעטש !רעטצנעפ יד ףיוא טנפע

 !טכיזעג ַא טזַײװ

 סטנפעעג ַא רעטצנעפ ַא ןיא םינּפ ַא ףרַאד ךיא

 ...ןפערט ןצרַאה ַא וצ םינּפ ַא ןופ ןיוש לעוו'כ

 !לדנַאה

 ,רעטצניפ רעד ןיא טרָאד ץלַא ךָאנ טגיל | 1

 --זָאלטכַאמ ןוא |קיטנעהּפָא ןוא}

 ,םּתס ױזַא ןייטש ...ָאד (מּתס 1

 ו |

 ןטסדנימ ןייק םעט ןייזק 1

 ןמעוט ןייק ןטינ 1

 ןול |
 !תילכת רעדיר{ב 1

| ' 
 !שטעג ַא יו רעמ ָאד ןייטש טינ לעזו (

 טשטעווק'ס ןעמעוו ןסיוו טינ ריא ןט 1

 ?טשטעווק סע ּוװ ןוא {רעוו ןוא 1

 --הליחתכל ןעירשעגֿפױרַא טָאג וצ בָאה ךיא }

 ,ךיוה וצ עלעסיב ַא טכַאמעג ס'בָאה ךיא

 ןהליפּת) רעד טימ טָא טניימעג ךיַײא ךיוא בָאה'כ לַײװ

 !ךיוא ךיַיא

 1 } ןזעוװעג זיא רענַײמ ןגרָאמ טוג רעד ךיוא

 | ץוריּת ַא ,רָאנ ץוריּת ַא
 --ןייש ָאי ,ןיײפ ָאי ...טסירגַאב ךיַײא עקַאט בָאה'כ

 ןיײטשרַאֿפ ףוס-לּכ-ףוס רעבָא ךזָאדו טפרַאד ריא

 { - ןיימ ןַײמ
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 "לדנַאה" גָאלָאנָא מ ןשיטַאמ ַארד ןו פ די-בת ּכ רעטקידעשעצ רעד



 --עקסַאמ יד ןעמענּפָארַא לָאמ ַא (טי 1

 !אקןס}ארט אהו א{רב|ג אה :ןיב'כ יו ךיז {ןז 1

 ?ןסקַאפ יד ןוא עלַא |ןצ}נוק יד (ריױמ (ןגןיוט סזָאווו

 ו |

 !לדנַאה עקַאט { 1

 -- ןסקַאװ ןייא ןיא {טלַאה 1

 ,ףיוה ןיא ןילַא רעק(שטינ|ייא ךָאנץלַא ךיאו

 קעוו {,ךַײא קעוו 1

 ןילדןנזַאהַו
 !קע ןַא { 1

 ףיוזקַו ךיא

 ן!ןלדנַאה

 ןפיוה יד ןיא טינ ױזַא םּתס ךיז זַײװַאב ךיא

 ,ןפוטש ףיוא ןוא ןגיטש ףיוא טינ ךיזז) ױזַא םּתס ביוה'כ

 רעזַײה עדמערפ ןיא ױזַא םּתס טינ םוק ךיא

 !טָאג ןופ טקישעג ןיב ךיא

 - ,רעזיילרעד ַא ןעמוקעג ךַײא וצ ןיב ךיא

 { ךיא} טלַאה ,ךיא ףוזרו ןעמָאנ ןַײז ןיא

 :ןפיוה עלַא רעביא

 !לדנַאה

 !יילדנַאה !ײלדנַאה}
 ,ייג ךיא

 ,לדנַאװ ךיא

 !ָאד ןיב'כ

 ,ןעמוקעג ךיַײא וצ ןיב ךיא

 טלעטשעגוצ ךיז בָאה ךיא

 רעניוװנײא ריא ,ךַײא וצ

 ףיוה ןסיורג ןופ ןקיזָאד ןופ

 ?טלעג ָאד ךַײא ןופ ףרַאד רעװ

 ?ןמוזמ עלעסיב ַא ףרַאד רעוו

 !בָאה ךיא !בָאה ךיא

 ,ףױרַא ךימ טפור
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 --ּפָארַא רימ וצ טמוק ,טמוק

 ףיוק ךיא
 ךעלקער ענעגָארטעגּפָא

 ךישקעטש עטלַא

 ,ןגָארטעגּפָא סעטנַארט

 ןקָאז עטעוועלירדעצ

 ןטעּפרַאקס ענעבירעגסיוא

 ,ןטעקשַאק
 סעטַאל

 סעטַאמש

 !ץלַא

 ףיוה ןיא ייטש ךיא

 :ירש ןוא

 !יילדנַאה !ײלדנַאה

 !יירש ךיא

 !זדלַאה ןיא ןיוש ןקורט רימ זיא סע

 {ףיוק ךיא ּפָארַא טמוק

 ןפיוק ןעמוקעג ןיב ךיא ,ףיוק ךיא

 !טָאה ריא רָאנ סָאװ

 ?ריא טָאה סָאװ

 ,סטלַא ,ךיא ןיימ גרַאװטלַא

 סעטַאל

 !סעטַאמש

 -- סעטנַארט ןוא סעצינָא

 ןצנַאװ יד טימ ,םירעוו יד טימ

 !ץלַא

 -.רוטּפ סע טרעוו

 } גרַאװטלַא טימ} ךיז ןזיַײװַאזבנ) רעניוווניַיא

 (ןשזרַא}לדנַאה

 ...!טמוזק ןקיס ןשזרַאןלדנַאה
 ו זיב |

 ּי . ַאְ) טכַאמ
 !םעד טימ רעהַא ,רעהַא -
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 קַאּפ ןוא קַאה טימ טיש ,טיש --

 .קַאןז) ןיא רימ וצ {רןימ וצ עלעקעז ןיא

 ,םעד טימ רעהַא ,רעהַא

 ןקַאּפ ןיא ָאד| ןגיל ָאד ...םיורג ןבָאה ןלעװ ייז

 ,הצע} ןַא ןיוש גרַאװטלַא רעַײא טימ ךיז ןבעג ןלעװ רימ

 !םש ַא טָאה רע רעשידִיי ןַײמ קַאז ןַײמ

 -- ןרעדנַאװ ןיא ןס}יא ןעמוקַאב טָאה רע

 ...עציײזלּפ} ןיַײמ יא ןוא רע יא

 ןרעזדננַא םעד רַאפ ענייא ןענעז יז

 !טלעטשַאב יװ ,ןטסָאמעגנָא יו

 עװכַאּפ רעטנוא רימ קַאז רעד סָאװ טינ טקוק

 ,רָאג קיטנעק טינ ,קידוװעעזנָא טינ זיא

 --רָאּפזשו ןוא ןיילק ןוא

 --טלעוו ַא ןַײרַא ךיז (ןיא) טמענ רע

 !לדנַאה

 !קנַאזשו יד ןעןרעַײא ןעטלַא יד) ףיוא {טנןפזענ
 !לקַאװ (ןייק } טיזג1

 ...ןכַאז עטלַא יד {קננַאזש} ןופ ןסױרַא טמענ)

 -.גנַאל ןעגנעה { --ןכַאז עטלַא)
 ....קנַאטשעג ַא עטיוט { 1

 !קנַא { 1
 --ןלקַאװ ןייק טינ 1

 ןכַאז עטלַא יד טימ ,ייז 1

 ,ןכַאמ (עקַאט עקַאט 1

 --לּכה {הנוק ַא) ןיב ךיא { |

 - - ןעמוקעג ךַײא וצ ףיוה ןיא זיא רעלזדןנזעה

 ,םידגב יד ,ןענעגָארטעג

 { -.לָאמ ןופ ענעסע געג

 ,םידָאפ םענעכָארקעגסױא ןדעי 'וַאפ {

 ןױמוזמ לָאצ

 41" 22 1644 - 1260 = 46:20 !לָאצ ןוא ףיוק {
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 !רזעוהזאֹו

 ,(טָאהַו ןרןיא {רןָאנ {סָאוװ
 -- טןגָאמרַאפ רָאונ רזע}נייא סָאװ

 !רעהַא

 !טגָארט ןעמ !טגָארט ןעמ

 -- עקרַאנירַאמ ַא
 !ןייפ

 ,רעק ַא יז ןבעג רָאנ ףרַאד ןעמ
 --רעהַא ןיהַא

 הּכרדּכ ןַײז אקווד טינ ףרַאד יז

 ןַײז ךעלַײרג געמיז

 טיירדרַאפ ...קיד'הּכרדּכ אלש

 ...טַײז {רע}טייווצ רעד ףיוא הליחמב
 --ןטינ} רָאג טינ טדַאש'ס ,טינ טדַאש'ס
 ןטַײל ע}נַײפ ץנַאג טפָא ס'נגָארט'ס

 ערזעסעוב ןייק ,ןיינ ,טינ ףרַאד ןעמ

 --ערענ{ } ןייק טינ ,ןיינ

 ?סָאװ {זיוא טעוועצינרעביא זַא ןוא |

 --ערעסערג ןייא {:ר)ָאנ סעטַאל ַײרד

 --ערענעלק ייווצ

 !ףיוק ךיא

 ?עקרַאנירַאמ רעד רַאפ ריא טליוו סָאװ

 ?לרענעצ ַא

 קרַאטש וצ טינ { } זַײרּפ רעד זיא יצ

 1 ףיוק ךיא ףיוק ךיא
 - ףױרַא לדנער ַא ,ּפָארַא לדנער ַא

 !ףױק ךיא

 ןעקלעזןימַאק ַא ?זיא סָאװ סָאד ןוא

 !טזַײװַאב !טזַײװַאב ונ
 ...יירפ { } טינ ךיז טמעש ,טגָאז

 --ןעןקלעזימַאק ַא ןיילַא
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 ,עקלעמש רעּפַאנק ...ַא ןגָאז וצ ױזַא זיא

 ,ןיהַא טינ ןוא רעהַא טינ סעּפע זיא

 !ןירד ןטימ ַא זיא'ס

 ,ףוזס} ןייק טינ ןוא טינ בײהנָא ןייק טָאה סָאװ סזעּפ}ע

 --ףוז 1 ןייק { } ןוא רידנָז 1

| 1 

 !סיוועג !סיוועג !ָאי .{ ַא וק }

 ?זיא |סָאװ סָאד ! 1

 { - עקטר } ענעבירע{גסױא }

 ןעטלַא רָאּפ } ,ןזיוזהַו 1

 !ןטלַאהעג ךיז עקלזע 1

 ,דרע ןעןקידכ{ע}לַײק יד טינ { 1

 !גישמ טינ (ס'ניוב ךיא { } טשינ רָאג { 1

 -- טרעוו סָאװ { ןקַאט 1

 !קיסַאּפ ַא ףזיוא ןדַײס} ...טזנוַאװװעג{ ןיײז|1 1

 ו 1

 ..עט ..עט { } ַא ּפָאק ןטימ| 1

 -- לקיש ַא גיוא ןטימ ןוא לקָאזׁשו ַא ןּפָאק 1

| ...{ | 

 !לקירטש ַא טימ ןזיוה יד ,ייז טנזרוָאװַאב { 1

 1? ךזיןַיא עיזצנַאניב|מ}ָאק יד | |

 זיוה םעד רַאפ ךיא לָאצַאב { }

 !סױא { }

 ךַײלג ןַיוַיא טזפיוזקו ןזוא טזלעגג { }
 !רָאּפ ןעיוַינ ַא

 ,רָאי ַאזזנַא ןרוימ
 !ךיז (ןזיוה ןעןַײנ {רָאּפ ַאו ןגָאר{טסנ יו

 { ךיג) רעב{יאו ךיז טוט ,טייג

 !רעהַא רימ ןזיוה עטלַא יד {טגנער}ב ןוא

 -- רזעוו} -- רעוו

 ,ןקיווקרזעזד ךיז ןזיוה יד טימ טעװ על{עקעזז ןַײמ
 !ןקיטנַא ביל טָאה -- ךיא יזווו עלעקעז ןַײמ
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 ,ןטלַאהַאב עלעקעז ןַײמ ןזיױא ײז ל(עווו ךיא

 ...ןזד}ניבזרַאוּפ עלזעןקזיױרטש ַא טימ ןוא
 ןעוטלזַאו יד {רימו ןזז}יוה עניײד ןלעפעג'ס

 !ןןטנןיה ַא ןָא ןזיוה

 --ייווצ ס{עטַאל} --ןטניה םעד טָאטשנַא
 !סעטַאל יד רימ ןלעפעג'ס

 ןייז) רַאפ ריד רעדנוזזןַאב לָאצַאב ךיא

 יילפ יד ןוא רָאנ זיול יד

 --סיזטוַאזרג) וטסיג יז
 !לדנַאה

 טלד{נַא!העגנַײא {בָאהן'כ -- טעז ריא

 1 } ךַײא ַײב עטלַא

 ןןייק מ ,עלעקעז ןַײמ

 ןטלדננזַאװר}ַאפ ךיז טָאה

 !ךַאזזו עקידעבעל ַא ןיא

 ןזןייב ןייק םיא --רזע}קנזילופ} ַא ,לופ זיא'ס

 - ךָאד ןוא
 ...קיזטננָאק ןרוָאג ץזַײז) טינ טלָאװ'ס יו

 ךָאנ טָאה ריא ,םינּפה

 ...טינ גיוט'ס סָאװ ,זיא סע קירעביא סָאװ

 -- ךזיז) טנָאמרעד ,רָאנ ךיז טנָאמרעד

 ,ףיוה {ןטסיוו} םעז{ד} ןופ טָא רענױװנײא ריא

 -{ } טָאה ריא ץלַא סָאװ

 !קיטנָאיַאמ ַא

 ,ךעלקער עשירעבַײװ עשןירענעמ סעקרַאנירַאמ

 ,ךעלקעה ןָא ןוא (ךע נק } עטעוועלירדעגסיוא

 ןעןטצעפזרנַאזפ} ,ענזעבןירעגסיוא סעקלעזימַאק

 ...קרַאזקַו םוצ טרַאה ,רזעןנלָאק םַײב ,טרָאד ןביוא

 ?קרַאטש םינּפה ,טציוושעג טָאה ריא

 ,ןעטצעןל יד ,ער{ע}ַײא סנזיוה יד ...ןורחא ,ןורחא ןוא

 | דרַאפ סענעזיוה ,עט 1

| | }- 
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1 1 
 !קיטנַזָאק טשינ רָאג { 1

 !ךס ַא !ךס ַא ,ןעןקַאט רימ {טפיוק 1

| 

 ...ךָאנ ןוא ךָאנ {גרַאװטלַא םעד 1

 ,סיורג ךָאנ { } רערעַײא רצוא {רעדנ

 סיוא טינ רָאג { 1

 ןלןַאװק ַא {ןופ יווַו

 ...לַאג ענירג יד ןט}רעק'ס 1

 ,רימ { |

 --רעמ ןםעלַא יא }

1 1 

| | 

 --רימ ךס ַא טפיוקרַאזפ} עקזַאט) רימ טפ/יוקרנוַאפ 1

 :הדזומ} ךזיזנ טַײזז 1

 ,{ ןיוזק} רעד רימ לעגנָא זיא ׁשֹו

 !לדנַאה :ןעירשעג בָאזה ךיא)

 םזע!דיוב םוצ שזַא זיב ּפָארַא בוטשרעלעק םוזצנ

 !םימחר םינלזג ַײב יװ ךַײ{א ַײב ךיז) ןטעבעג

 :{ף)ןױרַא ןךיײא וצ טקוקעג) ,טקוקעג

 ןיטפיווקרַאזּפ } טפיוקרַאפ

 ...טרעהןעג טינו טזלנָאװ { } יװ { --ריא ןואָו
 !הדוזמ ךיז ןטַײז

 ףיוה ןיא ךַײא וצ טנַײה ןלַאזפעגןנַײןרַא ןיב ךויא

 --רעווש ,רערעווש ַא ןזייוטזש} ַא יו

 רעטעוו ןרָאלק ַא ןיא ןרע}נוד ַאיװ ךזַיןַיא ןקָארשרעד {כ}ָאה ךזיַוא

 ,רעב ַא ןןיױב ךיא טניימזעג) טָאה ריא

 ץץנןַאג ךזינַיא ןסזעופזיוא1 לזעןוו'כ

 1 :/ טעז) טצעי

 { } רעמ ןשָאזרגַו ַא |ךַײא) ַײב שַאט ןיא טָאה ריא

 ץנַאװ ַא רעקינייװ ןוא

 !לדנַאה
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 --לדנַאה

 (רָאּפשו ץנַאג {טןליפעגנָא (ןיוש} לופ זיא עלזעןקעז סָאד

 !רָאג קיטנָאק טינ םגה

 תורצ טימ טליפעגנָא זיא'ס ,ןדזיַײל} טימ לופ זיא'ס

 ?טפרַאדע{ג} סע ריא טָאה סָאװ :{טגָאז) ,רימ טגָאז טצעי

 !תורּפּכ {ףיוא) סע {טפרַאןדעג טָאה ריא

 | ) ךיא { } טסיזמוא טינ ָא

 !רוטּפ סע טרעוו { --!ןלדנַאה ןעִירשעג

 !לדנַאה !לדנַאה ןעירשעג |

 .רעטָאפ-עטַאט

 ףיוה ןצנַאג םעד ךיַײא ךיא גָאז טצעי

 :םענייא ןיא ךַײא עלַא

 !טנוזעג טַײז :טסייה'ס !לדנַאה

 ,דנוצַא ךזַײןא טימ יױזזַנַא ןךיז) ןגעזעג ךיא :לדנַאה

 { } ךזיַײןא זָאלרַאפ ךיא ,ָאי
 !לדנַאה

 ;{ם } רימ { !ןַאזנַא טרָאװ ַא זיא'ס

 | !לדנַאה

 ,ס'קידנערַאפ ןוא סע ןָא ךיא {ביוה} ָא ױזַא

 ,סטצ{על} ןַײמ זיא'ס ןוא סטשרע ןַײמ טרָאװ ןיַײמ זיא'ס

 ...{םוולח ןיא {ס}ןיוא סע ףור ןוא רָאװ רעד ףיוא סע גָאז ךיא

 ..קיטנעק {  רָאג !קיטנ עלעןקעז { }

 !סעּפע { ןָאטעג 'כו

 ןזפ}רַאדַאב רעקינייו טעוו { ךַײא |

| 
 ...ןזצןַאזשןוצּפָא {סעו יו טינ ןײלַא { 1

 ן 1
 ,טעה-טעה עלעקעז סָאד ךַײא { 1

 { } רַאפ { 1
 ,ןפרַאװ {  ךיא לעװ עטזסיווו תוזירבןדמ ןיא

 ןלידָאקָארק רַאֿפ
4272 



 ,ןליטש רעגנזוה} רעייז { ןד טימ ןלעו ייז
 .ןצַאלּפ {{ } ערעַײא { } ןעגנילזש}נַײא

 ן 1

 { ן..ַאו |
 ,רעטַײה טַײז ,טנוזעג טבַײלברַאפנ

 --ָאד ךןיײוא {טייהרעטנוזעג ריאו
 ....רעטַײװ רימ {געוו } ךיא ,{ךיא) ןוא
 --סייוו ךיא

 סייווש םעד ךַײא ןצנַאג ןיא  װענּפָא! טינ |בןָאה ךיזאַו
 --טוג {ץננַאג סןייוו ךזיא ס}ייוו ךיא
 ,דורב םעד ךַײא { ךיא בָאה ןוועגּפָא טינ
 --רעקינייוו יצ רעמ יצ ,ס} ןוו ָאזֹד ןָאטעג בָאהן'כ
 ,ייג ךיא

 -- ןענַאד ןופ יג ךיא

 ןפיוה יד ןיא ךיז טיירד סזָאווַו דיי ַא ןרָאנַו לָאז
 ןפיוק ָאד ךַײא {ַײב) סָאװ סעּפע
 ,ןענידרַאפ ךַײא ַײב ןָאד) הווצמ ַא דַיי ַא ךָאנ לָאז
 ...רעניגרַאפ ַא עבטב זיא רַאלדנַאה ַא
 טָאג ַא ןיב} ךיא

 { ןענַײז) סע
 --{רע}קינייר

 !סערַאלדנַאה

 ו סעורַאמ{כ עצ}נַאג | ,סער}ַאמכ
 !סעזר } לָאמ ַא

 ךַײא } סע

 1 ןד טָא

 ךַײא לָאז) סע

 1 } טָאה ריא
 } רַאפ יד יו

 יא לָאז סע
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 לדנַאה יו | ,ָאי ,ָאי

 רעומינּפ עבלעז יד

 } טָאג ןופ ןוא

 ערוַאװ ַא טכַאמ

 נאַו יו טפיוקרַאפ

 ןמ יד טניגרַאפ

 רַאפ טפיוקרַאפ
 --לדנַאה

 .ןטוג ַא ,ךיַײא ןטוג ַא

' 
 עטקילפעזצ

 ו

 ןהבציק

 !{הווצמ
 -- ןדוזרב
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 20 ריפניירַא

 זיא רעכלעוו ,(עלעשרעה} שטיװעלעינַאד שרעה רעטכידסקלָאפ ןופ טוט ןגעוו ,דיל-טסעטָארּפ ַא

 .1941 ץרעמ שדוח ןיא -- סיוא טעז סע יו ןוא --לירּפַא רַאפ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רעגנוה ןופ ןברָאטשעג

 ינוי רעט 25 --לירּפַא רעט 26 ? א"שהת ןויס -- רייא ,רורד ןשידרערעטנוא ןיא טקורדעג ןעוועג ,ָאטעג ןיא

 ס'ק .י ןופ רענייא -- גרעבדלָאג .ח :ןופ ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא ןוא ,38 יז ,(8 --7) 13 'מונ ,1

 ןיא ,טבַײרשַאב דיל סָאד .(36 'ז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ :עז) ןעמינָאדװסעּפ עשידרערעטנוא

 רעשידִיי ַא זַא טזָאלרעד ןבָאה סָאװ יד טקידלושַאב ןוא ,געוו-רעגנוה ןטצעל סעלעשרעה ,ןזרעפ עטמַארגעג

 .רעגנוה ןופ ןברַאטש לָאז רעבַײרש

 ךיוא זיא ,םיא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןטײקכעלטקניּפמוא עקינייא טימ ןעמַאזוצ ,טסקעט רעבלעז רעד

 יזז ,3 --2 טפעה ,1954 ,ע11דנַאב ,עטכישעג רַאפ רעטעלב :ןיא המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג טקורדעגּפָא
8 - 209. 

 רעכלעוו ,טּפירקסונַאמ ןלעניגירָא ןטיױל ,טסקעט םעד ּפָא רימ ןקורד ,ָאד עבַאגסױא רעזדנוא ןיא

 ןבירשעגנָא זיא דיל סָאד ןעוו עטַאד עיונעג יד --לָאמ ןטשרע םוצ --ןעמיטשַאב וצ זדנוא טכעלגעמרעד

 זיא די-בתּכ ןפיוא .1/1ש1941 עשרַאװ :די-בתּכב ןענָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןבירשרַאפ זיא עטַאד יד .ןרָאװעג

 .ןַארַאפ טשינ טפירשרעטנוא ןייק

 חוּכב ןעוועג ןענַײז עכלעוו סרעוט עכעלטּפַאשלעזעג ףיוא זמרמ ךיוא זיא ןוא ןעמענ ןָא .ק.י טפור דיל ןיא

 יורטוצ ןייק .ק.י רעבָא טָאה ייז וצ .ןבעל רעטַײװ ןענעק לָאז רע ,עציטש טימ ןפלעהוצסורַא ןעלעשרעה
 יד טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנונָאמרעד יד טָא רעביא .ייז ןגעק תונעט ענַײז טשינ טגַײװשרַאפ רע ןוא טַאהעג טשינ
 ןטעברַאֿפ זיא ,(21 'מונ ,רעטַײװ עז) ןעלעשרעה ןגעוו לקיטרַא ןופ ףוס םיַײב יז ןגעק ןעגנוקידלושַאב עפרַאש
 רעלַאיצָאס רעצנַאג רעד רעביא עיסימָאק-טכיזפיוא רעד ןופ ָארויב-הליהק ןיא ןַאמרעקוצ קחצי ןרָאװעג
 עטקורדעג יד רעביא ַײרעמענ-המקנ טימ טָארדעג טסנרע םיא ןעמ טָאה טרָאד ןוא ,ָאטעג ןיא טעברַאספליה
 ,"ךעלדיל סַאמ ַאי" וצ ריפנַײרַא ןיא ךיוא עז ;35 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :עז) - "רורד" ןיא ןטסקעט
 ךייש זיא סָאװ טקעּפסַא רעשיפַארגָאיבָאטױא ןַא ןַארַאֿפ ךיוא זיא קרעװ-גנונָאמרעד עדייב יד ןיא .(21 'מונ
 ןופ גנובעלרעביא עשיגַארט יד -- רקיע רעד ןוא ,געט עטצעל סעלעשרעה תעכ םיׂשעמ ענעגייא סיק.י וצ
 ,דנַײרפ ןטוג ןטלַא ןַײז ,ןעלעשרעה ןפלעהוצסורַא טַײקיזָאלטכַאמ ןוא טיײקיטנעהּפָא

 .א11/1033 'מונ ןטימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וװיכרַא-.ק.י ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד
 טימ ,ןרירפישעד וצ ַײנ סָאד ןוֿפ םיא ןעגנולעג זדנוא זיא ,די-בתּכ ןופ דנַאטשוצ ןטקידעשעצ ןפיוא טקוקעג טשינ
 - .קיי ןיא טיהעגּפָא ךיוא ךיז טָאה עכלעוו ,ןישַאמביײרש ַא ףיוא ָאטעג ןיא ןבירשרַאֿפ עיּפָאק ַא ןופ ףליה רעד
 .די-בתּכ ןטימ ןעמַאזוצ ,וויכרַא

 ןבירשרַאֿפ ןענַײז'ס רעכלעוו ףיוא ,די-בתּכ טַײז רעטייווצ רעד ףיוא ןבירשרַאפ טייטש .1/1 1941 :עטַאד יד
 ,טַײז רעטייווצ רעד ףיוא ןבירשרַאֿפ זיא דיל םענוֿפ םויס רעד לַײװ .דיל ןופ תורוש טכַא עטצעל יד ןרָאװעג
 יד ןיא טנָאמרעד טשינ ןבילבעג ןוא ןרָאװעג ןעזרַאפ -- סעּפָארטס ייווצ עטצעל יד ַײס ןוא עטַאד יד ַײס ןענַײז
 םיבתכ ןוֿפ המישר רעד ןיא ןוא ;19 'מונ ,המישר סלַאטנעמולב ןיא :ךַײלגרַאֿפ) תומישר עשיפַארגָאילביב
 .(22 'מונ ,ט"כשת ,םינורחא
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 טױט סעלעשדזעה ןופ} קינָארכ ידו

 !עלעשרעה :{ךָאװ} ענעי טשרע

 -- ןלָאװקעגנָא בָאה'כ

 {,תועןט ַא ךעבענ טסָאהז')

 ז"...} ןלָאװ{שןעג ןיב ךיא

 רעטעּפש געט ייווצ טימ

 :לטעצ ַא ךיא םוקַאב

 רעקנַארק ַא גיל ךזיאן"
 ,לטעבגיילפיוא ןַײמ ףיוא

 ןסייה םיריוטקָאד יד

 " ...ןסע ,ןסע רָאנ
 עלעטעצ סָאד לעוװ ךיא

 !ןסעגרַאפ לָאמ ןייק טינ

 ןופ טקיש םױבלּפַא ןעוו"

 סקיטיג ,רענַײז ךיק רעד

 רימ געט עכעלטע

 "...סקיטימ עכעלטע רָאנ

 רעבָא םיובלּפןַאנ

 ןןכַאמַו טינ סע ןעק
 סיוא (טקוק} רָאזזדןַאנ רעד
 ...ןכַאז ענעכלעזַא ףיוא

 :ךָאד ןטסייוו) -- ןַאמרעטיג ןעוו"
 רעבזירַא ייג) ...ןטניָאשזדו ןופ
 ,ןברַאטש {םַײב טלַאה'כ :גָאז) ןוא
 "..:(רעביא םיאֵו טימ {דןייר ,יײיג
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 ןט/רַאוו} ...ןַאמרעטיג

 --ןגנַאל ַא {טרןָאד גָאט ַא

 ...טשינ ןרןָאג ןלעוּפ ןוא
 !ןעגנַאגעג טשינ ןיב'כ ןוא

 ןרעטעּפש גָאט ייווצ) טימ

 :ץעגנולקעג עשרַא!וו טָאה

 רעטכ{יד עלעשרעהו זיא'ס

 ,רעגנוה (ןופ ןברןָאטשעג

 -- ןברַאטש ןכָאנ דלַא1ב)

 --רענייא {רימ} טלייצרעד טָאה

 םיא טסליוושזעג סָאד| ּפָארַא זיא

 .רענייב יד סױרַא ןוא

 . ןזעוועגיז היוול יד

 --רעטעּפש געט ַײרד טימ
 ,לזמ טַאהעג טָאה {רעו

 ...רעטעוו ןייש ַא ןעוועג יאֵז'ס}

 עלעשרעה ,עלעשרעה םוק

 ,ןטסַאק ןופ סױרַא םוק

 ,רעטעוו ןייש ַא זיא סע

 ,..ןטסַאפ וצ טניױל סע

 ו
 ו

 ,ןיוש סױרַא טינ זיא רע

 ;רעדיװ טינ {ךיז) טזַײװַאב 'ר

 ןזָאלעג{רעבןיא טָאה'ר

 ,רעדיל טנזיוט

 עלעגנ{יי סעלעש}רעה

 { --שידק טגָאזעג ט}ָאה
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 { - ךעלערערטו עַײנ

 !!שדחתּת שד}חתּת

 טעּפזַאקעג ןבָאה ײװז
 ,רודיזס םענעפָא ןפױא
 ערָאזלק ךעלעזרעּפ
 .רעדיל טנזיוט יד ןופ

 טזיונ {טנןייוו לרזעטסעוושנ ןַײז

 --|ןזָאלרַאפ} טייטש יז

 ן,עלעשרעה ,ןעמעוו ףיוא

 ן?ןזָאלעג זדנוא וטסָאה}

 {רעדיל טנזיוטנ

 -- רעדניק ייוו{צ| ןוא בַײװ ןַאו

 םלוע-תיב ןפיוא ןוא

 .ןדניל ןםעד} ,גָאט םעד

 1/16 1941 ןעשרןַאװ
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 21 ריפניירַא

 רעד זיא ,(20 'מונ :עז) "טיוט סעלעשרעה ןופ קינָארכ יד" דיל סנָאסלענעצַאק קחצי טימ ןעמַאזוצ

 רעד ןיא טקורדעג ןעוועג .שטיװלעינַאד שרעה טעָאּפסקלָאפ ןופ טוט םוצ דּפסה ןימ ַא -לקיטרַא

 13 'מונ ,:11941 ינוי רעט 25 --לירּפַא רעט 262 א"שת ןויס -- רייא ,רורד :ןיא ,עסערּפ רעשידרערעטנוא

 ןיא ,ןביוא עז) םינָאדװעסּפ ַא ס'ק-י -- ןָאזדיװַאד .י :ןופ ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא ןוא ,36 -- 34 'זז (8 --7)

 רעשידִיי רעװעשרַאװ רעד ןגעק טסעטָארּפ ןפרַאש ןייא ןעמַאזוצ ןדליב קרעוו עדייב .(7 'מונ וצ ריפנַײרַא

 .רעגנוה ךרוד טוט ןופ ןעוועטַארוצּפָא ןעלעשרעה ידּכ ןָאטעג טשינרָאג טָאה עכלעוו ,טײקכעלטּפַאשלעזעג

 רעד ןיא ,עטלעטשעגנָא-הלהק יד ַײב סעּכ ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה לקיטרַא רעד ןוא דיל סָאד

 ןופ גנוָארד עטקעריד יד .(20 'מונ וצ ריפנַײרַא ןיא ,ןביוא עז) ָאטעג ןיא טעברַא רעלַאיצָאס רַאפ גנולײטּפָא

 ַא ןפורעגסױרַא טָאה ,גנוגעװַאב-"רורד" רעד ןיא םירבח ענַײז ןוא ןענַאמרעקוצ קחצי ףיוא עטמַאַאב-הליהק

 ךיז טָאה'ס רעכלעוו ןיא ,עיסימָאק עלעיצעּפס ַא קעװַא זיא גָאט ןבלעז ןיא :עיצקַאערנגעק עכעלטפַאשלעזעג

 גנולײטּפָא רעד ןופ עיסימָאק-טכיזפיוא רעד ןופ שאר םוצ ,רעּפיש קחצי רעקירָאטסיה רעד טקילײטַאב ךיוא

 ןַײז וצ טנרָאװעג םיא ןוא ,יקסווָאקילעיװ ווַאטסוג טַאקָאװדַא םעד --ָאטעג ןיא טעברַא רעלַאיצָאס רַאפ

 .(35 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :עז) גנולדנַאה ןַײז ןיא טיהעגּפָא

 יד ןופ םענייא ריוושעג-רעגנוה ןופ ןעִיצסױרַא סָאד .רעגנוה ןופ רענעלָאװשעג ַא ןברָאטשעג זיא עלעשרעה

 רַאפרעד .ןדליג טנזיוט רָאּפ ַא ןטסָאקּפָא טפרַאדַאב ןַאד טָאה ,ענערָאװעג קנַארק עכלעזַא רעטנזיױט רענעצ

 :עז ,ָאטעג ןיא טוט ןוא ןבעל סעלעשרעה ןגעוו) סיורָאפ ןופ טעמתחעג ןעוועג לרוג רעייז קידנעטש טעמּכ זיא

 .(317 יז ,טרָאד ךַײלגרַאפ ןוא 226 -- 219 יזז ,(1974) ךַאברעיוא

 ןטרירֿפישעד ןטיול טסקעט םעד ָאד ןקורד רימ ,ןבילברַאפ טשינ לקיטרַא ס'ק.י ןופ זיא די-בתּכ ןייק

 'מונ ןטימ תואטיגה ימחול תיב ןופ וויכרַא- .ק.י ןיא טרירטסיגער זיא סָאװ "רורד" ןיא טסקעט ןופ קורדּפָא

5,. 

 "!ךעלדיל סםַאמ ַאי"

 (טיוט סעלעשרעה וצ)

 ,סעטַאל ןיא טלקיװעגנַײא ,לדילסקלָאפ עקיגױא-יולב ,ערָאלק ,עקיטכיל סָאד !עלעשרעה

 ןיוש טעוו רע -- עטָאכילש ןוא עטָאלב ןיא עטרימשעגסיוא יד ,לרעּפ יד ,סעטנַארט ןוא סעטַאמש

 ןייק קירוצ עשרַאװ ןופ ןוא ,עשרַאװ ןייק ,וצ רעהַא ווָאקירנעה ןופ ןעשטּפָאט טשינ רעמ

 ...ווָאקירנעה

 ,שיילפ טימ ,טיורב טימ ,"ןטוג םעלַא טימ ןדָאלעגנָא" שטָאכ רעקירעגנוה ַא רעמ טשינ טעװ רע
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 ַא ןעוועריקרַאפ טכַאנרַאפ א רעמענּפָא ענַײז ַײב ךיז ןזַײװַאב ,ןזעק ןוא רעטוּפ טימ

 ...ןוא רעבלעוועג ןרַאפ ,רעשיילפ ןרַאפ ,רעקעב ןרַאפ רעטלעג טימ ןדָאלעגנָא םייהַא רעקירעגנוה
 | ?רעדניק ןוא בַײװ ןרַאפ ןדליג ַא ןבילבעג זיא סע יצ טסייוו רעװ

 .טלדנַאהעג טָאה עלעשרעה

 עמערָא עכעלטע ךָאנ ןפױלמורַא טרָאטעג טשינ טָאה רע ,ןעלדנַאה טרָאטעג טשינ טָאה רע

 ןעוועג רחוס רעטכעלש ַא ,וצרעד ןעוועג לגוסמ טשינ זיא רע ,טנעקעג טשינ סע טָאה רע -- סנשָארג

 --רערָאנש רערעגרע ןַא ךָאנ ןוא
 רָאג ןייק טשינ ןענַײז טזָאלרעד וצרעד ןעלעשרעה ןטבַאגַאב ,ןקיטרַאנגיײא םעד ןבָאה סָאװ יד

 יז ןענַײז רעבָא רערָאנש ,ּפמעט ןוא טכעלש ןענַײז סָאװ ךעלמירחוס רָאנ ,ךעלמירחוס עטכעלש

 !סנַאלעסקע רַאּפ רערָאנש ,עסיורג
 יד ,בוטש {רןעסיורג ַא טימ ןגרָאזרַאפ טפרַאדַאב ָאטעג ןגנע םעד ןיא וליפַא ןעמ טָאה ןעלעשרעה

 !ביײרש -- ןוא ,לּפמעל ַא טימ ,לוטש ןוא שיט ַא טימ ,םיא ןוא טיורב לקיטש ַא טימ רעדניק ןוא בַײװ

 !רעקלַא ןַא טימ -- ןאיבנה עשילא תימנוש יד יװ
 ַא טפרַאדַאב טָאה עלעשרעה ...טפרַאדַאב טשינ ךס ןייק טָאה ,איבנה עשילא יװ -- עלעשרעה

 זיא םיא רַאפ ...ךעלרעדניק עדייב ןוא בַײװ ןרַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ הלילח טשינ ,רעמ עקשטעּפַאק

 !זדנוא רַאפ -- םיא רַאפ יו רערעמ ןוא !לדיל סָאד גונעג ןעוועג
 ,ערעטצצוּפעגּפָא ,ערעקיפיפ ָאד ןענַײז סע !ָאטשינ זדנוא ַײב ןענַײז ךעלעשרעה ךס ןייק

 ערעַײט יד ,ענַײז ןטנַאילירב יד ןבָארגעגסױרַא יז טָאה רע ,טכע ןעוועג רעבָא זיא רע .ערעקיצנַאלג

 טשינ ,טנעקעג טשינ רע טָאה יז ןצוּפ ןופ טסנוק יד ,דייוועגניא סדרע ןופ עטָאלב רעד טימ רענייטש

 !טצוּפעג רע טָאה ענַײז "ךעלדיל" יד טשינ ,ךיז

 טשינ ןדייב ייז ןבָאה רימ .רעדיל ענַײז ףיוא טשינ ,םיא ףיוא ןעוועג טשינ םיניבמ ןייק ןענַײז רימ

 .ןעזעג
 ַײב ןענַײז רימ ,ןעוועג סע זיא קיסַײרד ןוא עכעלטע רָאי ַא טימ ...ץרּפ ,ןַײז לחומ רימ רע לָאז

 סױרַא זיא ץרּפ ...ריט ןיא םיא וצ טּפַאלקעגנָא ןעמ טָאה ,הירבח עצנַאג ַא ,ןסעזעג ןצרּפ ַײב ,םיא

 ןופ גנַאגנַײא םעד טנּפעעג טָאה רע ,ןּפָא עקרָאדירָאק רעד וצ ריט עטיירב יד ןזָאלעג ןוא ןענעפע

 רעבָא עיולב יד זיב טעמּכ לטיה םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ לרוחב קירעדינ ַא ןַײרַא זיא'ס ןוא סַאג

 :שילױּפ ףיוא טגערפעג ןוא טנעקרעד טשינ רעבָא םיא טָאה ץרּפ ...ןגיױא עשיוג טשינ

 ?שעױבעשזטָאּפ ָאצ --

 .טרעפטנעעג לרוחב סָאד םיא טָאה --!ךעלדיל סַאמ ַאי --

 .טנעקרעד טשינ הליחּתכל םיא טָאה ץרּפ .עלעשרעה ןעוועג זיא'ס
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 עשזָאל ַא ןיא ךָאנ טימ ןוא ןצרּפ טימ ןסעזעג ןיב ךיא .טנעקרעד טשינ םיא רע טָאה לָאמ ַא ךָאנ

 לסיב ַא טָאה עלעשרעה .עלעשרעה ןַײרַא זיא ןטייווצ ַא ןוא טקַא ןייא ןשיווצ .רעטַאעט ןיא

 רענַײז ןיא טקורדענּפָא טָאה ץרּפ סָאװ ,רעדיל עכעלטע עניַײז ןגעוו ןָאטעג גערפ ַא טרעּפמולעגמוא

 .עבַאגסױא ןַא

 יד ,עלעשרעה ,רעדיל ענַײז ףױא טרעּפמולעגמוא טגערפעג רָאנ עקַאט ךיז טָאה רע

 ..."ךעלדיל םַאמ ַאי" ןופ ןח םעד ,ןח ןרעדנוזַאב ָא רָאג טַאהעג רעבָא טָאה טײקטרעּפמולעגמוא

 ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ "טקַאל טקַא ןיב" ןופ למוט ןיא ,למוט-רעטַאעט ןיא רעבָא םיא טָאה ץרּפ

 !רַארָאנָאה ריא טליוו :ןָאטעג גָאז ַא דמערפ רעבָא עלעכיימש ַא טימ םגה ,םיא טָאה

 ןוא סלבור עשיסור ןפיוה ַא ןעמונעגסירַא ,ענעשעקדןזיוה ןיא טנַאה ןַײז יײברעד טקעטשעגנַײרַא

 --םיא טגנַאלרעד

 עשזָאל רעד ןופ סױרַא ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע ,ןעמונעג טשינ טלעג סָאד טָאה עלעשרעה

 .טנוזעג-ַײז ַא ןָא

 ןייק ןעוועג טשינ זיא רע -טנעקרעד טשינ רעדיוו םיא טָאה ןגיוא עקיטכיל יד טימ ץרּפ

 !עלעשרעה ,רערָאנש

 ןעגנּוװצעג ,טױנעג םיא טָאה החּפשמ רעד רַאפ עקיבא יד הגאד יד ,הסנרּפ-לוע רעד

 ,טרַאסנבעל םוצ ,טייקכעלגעט-גָאט רעד וצ טײקסַאּפעגוצ טשינ ןַײז ,עדריוו ןַײז ןופ ןזָאלוצּפָארַא

 טשינ ךיז טָאה רע .געוו-עלעשרעה ןופ טריפעגּפָארַא םיא טָאה סַאג רעד ןופ טײקידעכָאװ רעד וצ

 םוצ ,דיל םוצ גנוָיצַאב ןַײז ןיא ןבילבעג זיא רע ...ןרָאלרַאפ ךיז טלָאװ רע יו ױזַא רַאנ ,ןרָאלרַאפ

 םיא טָאה "םיא םורַא" רעיורג רעד ,ןבעל עיורג סָאד ...רעקיבלעז רעד סרעלעטשטפירש וצ ,ךוב

 - השורי עסיורג ַא ןזָאלעג טָאה רע --ךָאד ןוא ...טרעטשעג

 ...!ןפַײלש ןופ טסנוק יד טסייוו עלעשרעה ןעוו ,ךַא

 ,ןָאט ץַארק ַא ָאד ןופ ,ןָאט טעלג ַא ָאד ןופ טסנוק יד ךָאנ ןעק ןעמ ןעו טסנוק עתמא ,ענייר וצ

 !ןעלעשרעה ,ןעזרעד םיא ןטלָאװ רימ ןוא -- ןָאט קעמ ַא ָאד ןוא ןָאט קעל ַא ָאד

 טָאה רע ,טלָאװעג טשינ טָאה רע .קידלוש טשינ זיא רע ,רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיוא זיא עלעשרעה

 רע טָאה קרַאטש ,קרַאטש טשינ ,ןריט ןיא טּפַאלקעג ,טרעּפמַאעג ךיז טָאה רע ,טזָאלעג טשינ ךיז

 ,.,ױזַא יו טסּוװעג טשינ ,טנעקעג טשינ

 ַא ,רעוט ןטייוצ ַא וצ טגָאזעג טָאה טלַאטשנַא-סטייקיטעטלוװ ַא ןיא רעוט ַא ,רעצעמע
 עכעלטע םעד ףיוא טרַאװעג ,טרַאװעג עלעשרעה טָאה -- .סעטָאלז ףניפ ןעלעשרעה טיג :ןרענעלק
 םושב סע טָאה ןוא קיטש עטָאלז"ןעצ ַא טַאהעג טָאה רערענעלק רעד ,רעוט רעטייווצ רעד ...העש
 ...ןטַײב טנעקעג טשינ ןפוא

 טּפַאכעגוצ ,רענעלָאװשעג ַא ןֿפָאלעגמורַא זיא רע .רעגנוה ןופ ןרָאװעג ןלָאװשעג זיא עלעשרעה
 ןוא לכיבציטָאנ ןקיד ַא ןעמונעגסױרַא ,עקנירַאכַאס טימ ייט זָאלג ַא וצ ,טיורב לקיטש ַא וצ ךיז
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 -עלעשרעה !רעדיל רעבָא -- ענעפילשעג טשינ ,עטלַײפעג טשינ -- רעדיל ןטרָאד ןופ ןזעלעגסױרַא

 | .עטכע ,רעדיל

 יײב לדיל טוג ַא יו רעמ טלָאצַאב יז ןיא רעבָא הרוש ןייא ,טכעלש ןיַײז ןגעמ יז -- רעדיל עטכע

 .ןטייקיסעמלטימ

 ןוא טבעלעג טײהרעטַאז טלָאװ רע .טלעוו רעד ןופ קעװַא טַײצ רעד רַאפ זיא עלעשרעה

 .טיורב לקיטש ןקורט ַא טימ ןרָאװעג טַאז זיא עלעשרעה ...טבעלעג

 םיא ןעמ טָאה .. ןבעגעג סָאװ ּפַאנק םיא טָאה עקּפוז ַא ,ןטלַאהעג טשינ רע טָאה סעקּפוז ןופ

 ַא ...טשינ רעבָא סע טמוק טיורב לקיטש ַא וצ ,יתיּת-אכיהמ זיא --ּפוז רעלעט ַא טימ ןעוועג דבכמ

 ןעגנַאגעג טשינ זיא עלעשירק ַא ,ןרָאװעג טעמולעצ טשינ טנַאה סעלעשרעה ןיא זיא טיורב לקיטש

 ןבילבעג טשינ ,רעגניפ ַא וצ ךיז טּפעלקעגוצ טשינ ,דרע'רד ףיוא הלילח ןלַאפעגּפָארַא טשינ ,דוביאל

 זיא סע - טרעצרַאפ ןצנַאגניא טיורב לקיטש סָאד ,סע טָאה רע .ליומ םענופ לקניװ ַא ןיא ןעגנעה

 ַא ןיא ןברַאטש ןרַאפ געט ןעצ ַא ןעזעג םיא בָאה ךיא .רעּפַאנק גָאט ַא סָאװ ...ּפַאנק ןעוועג רעבָא

 ...?סָאװ ?ַאה ...לסיב ַא ןטלמוטעצ ַא ,ךיק

 :טרעדנּוװרַאפ שידניק טקוקעג טָאה רע .רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג ןוא טגערפעג טשינ טָאה רע

 ?ַאה

 טרַאּפשעגכרוד ,ןעגנורדעגכרודַא זיא'ס ...טלעוו רענעי ןופ שינעלמַאט ַא ,קילב ַא ןעוועג זיא'ס

 ...ןקָארשרעד שזַא ךימ בָאה ךיא !עלעשרעה ןעוועג טשינ ןיוש זיא'ס ...ץכעליוושעג ענעריויעג סָאד

 ןגיוצעגסיוא עטיוט גָאט ןדעי עז ךיא ...טקערשרעד םינּפ םענעלָאװשעג ַא ןופ עקיטלעווענעי סָאד

 ,ערעקיטעמוא ןופ ,ןכַאז עקיטעמוא ערעדנַא ןופ ןדער רימָאל - ןוא ,ןלַאפ יז עז ךיא ,ןסַאג יד ףיוא

 --ןברַאטש ןַײז רַאפ געט ןעצ ,ןעלעשרעה ןופ ,ןכַאז ערעכעלקערש ןופ

 ךיז בָאה ןוא ,טשינרָאג טימ טנעמָאמ םענעי ןיא טנָאקעג טשינ םיא ךיא בָאה ןפלעה

 רענעי ןופ עלעשרעה !עלעשרעה רעזדנוא טשינ ,עלעשרעה ןעוועג טשינ זיא'ס לַײװ -- טקורעגּפָא

 ...טסַאג ַא !ןעוועג סָאד זיא טלעוו

 !ןעקנעש טשינ לָאמ ןייק סע ךיז לעװ ךיא

 ַא בָאה ךיא .ןכַאז ךס ַא ןיא קידלוש ןיב ךיא ?ןעקנעש טשינ ךיז ךיא לעװ סָאװ ?ךעלטנגייא סָאװ

 יד רַאפ ךרודַא רימ ןפיול ןדִיי ןָאילימ רעבלַאה ַא ןוא ,עטנעָאנ ךָאנ ןוא ,ךיא בָאה רעדניק ןוא ,יורפ

 סעּפע ספרַאדַאב טלָאװ ךיא עכלעוו רַאפ ,ןטַאדידנַאק ,ןטַאדידנַאק ,עקצילעמרַאק רעד ףיוא ןגיוא

 - סָאװ סעּפע טימ יז ןפלעה ןוא ןעמוקמוא ַײדָאב ,ןָאט

 .קידלוש טשינ ךיא ןיב טוט סעלעשרעה ןיא

 ...ןסיוועג ןפיוא ןבָאה ערעדנַא ןפרַאד ןעלעשרעה

 -- ןבעג טפרַאדעג םיא ןבָאה --רעקינייו ךָאנ יצ לרעפניפ ַא ןטעבעג טָאה רע ןעמעוו ַײב ,יד

 ,..טיורב ףיוא סעטָאלז טנזיױט !טנזיוט

 ןופ עטרעטייארַאפ ,ענעלָאװשעג יד טימ עלעשרעה עכלעוו וצ ,ןרעה ריא ,ָאי ךָאד טסייװ ריא
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 ןסענָא טַאז ףיוא ןבָאה ףרַאד ןעמ לפיוו ןוא סָאװ ָאי ךָאד טסייוו ריא ,טּפַאלקעגנָא טָאה סיפ ןדנּוװ

 ...ךיז

 רעַײא ןיא ןָאטעג לכיימש ַא ןוא סעטָאלז עכעלטע יד ןעלעשרעה ,ןפרָאװעגוצ םיא טָאה ריא

 | ...תוגׂשה סגַײװש-עשטנָאב ףיוא דייוועגניא

 יד" ןגעוו תוגׂשה סעלעשרעה .דלעה סעצרּפ ןופ רעבושח זיא ,ןרעה עביל עניַײמ ,עלעשרעה

 רעבָא עלעשרעה ...גַײװש-עשטנָאב ןופ ןפירגַאב יד וצ ןכילגעג עקַאט ןענַײז "רעטוּפ טימ עקלוב

 .רעדיל טָאה

 .דרע רעד ףיוא ןכַאזלמיה ןופ ,טייקיבייא רעד ןופ סָאװ סעּפע טסייה'ס !ךעלדיל םַאמ ַאי

 ןקידתוירחַאנָא רעַײא ןיא ןוא טײקּפמעט רעיא ןיא טָאה ריא !ןסיוועג ןפיוא ןבָאה סע טגעמ ריא

 .ָאטעג ןשידִיי ,ןגנע ןיא ,עשרַאװ ןיא ,דרע רעד ףוא רעיײפ סטָאג טיהעגּפָא טשינ ,ןעלדנַאה

 .ןסיועג רעיא ףיוא סע טָאה

 .ןָאזדיװַאד .י
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 22 ריפנַײרַא

 ןרָאװעג טקורדעג דיל סָאד זיא המחלמ רעד ךָאנ ."בוטשרעלעק ןיא" ןעמָאנ ןטימ ךיוא ָאטעג ןיא טנַאקַאב

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל סָאד .208-206 יזז ,3-2 טפעה ,1954 אזז דנַאב ,עטכישעג רַאפ רעטעלב :ןיא

 זיא "עטכישעג רַאפ רעטעלב" ןופ טסקעט רעד .ןבילברַאפ טשינ זיא די-בתּכ ןייק .1941 יַאמ ןטשרע םעד

 ןביוא יו טריטַאד ןוא ,טפירשרעטנוא ןַא ןָא ,עיּפָאק-ןישַאמבַײרש ַא ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג טקורדעג

 טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא וויכרַא-םולבלעגניר ןופ לייט ןטייווצ ןיא ךיז טניפעג עיּפָאק יד .טנָאמרעד

 .(93 יז ,(1954) קרַאמ :ךַײלגרַאפ ;206 טַײז ףיוא הרעה רעד ןיא ,טרָאד :עז) עשרַאװ ןיא

 ןוא ןצַאזנגעק עלַאיצָאס ןגעוו דיל קיצנייא סנָאסלענעצַאק קחצי סָאװ טשינ לַאפוצ ןייק םּתסה-ןמ זיא'ס

 ,1941 יַאמ ןטשרע םעד אקווד ןבירשעג זיא ,ָאטעג ןיא ךַײר ןוא םערָא ןשיווצ ןדנַאנַארעדױװ עמערטסקע

 דיל ַא סַאקצינּפָאנָאק ַאירַאמ טימ גנודניברַאפ ןיא טנָאמרעד ךיוא ןוא טקנעדעג טרעװ "לַאב רעד" ס'ק.י

 :עז) עדייב יד ןשיווצ ןַארַאפ ןענעז סָאװ ןטייקכעלנע עסיוועג יד בילוצ ,"בוטש רעלעק ןיא" ןעמָאנ ןטימ

 .(97 יז ,(1954) קרַאמ

 סע ןכלעוו טימ ,רעגנוה ןופ טיוט רעד ןעוועג זיא ,ָאטעג ןיא טױטנסַאמ ןופ תוביס-טּפיוה יד ןופ ענייא

 1096 רעביא ָאטעג ןיא ןברָאטשעג ןענַײז ןײלַא 1941 רָאי ןיא .רָאי ַא רעטנזיוט ערעווש ןעגנַאגעגסוא ןענַײז

 סװסזסט8 210002, 0802018 211010206 26 :עז) רעגנוה תמחמ רקיע רעד ,(ןדִיי 43.000 םורַא) רענווונַײא יד ןופ

 (81006זװ טטץא0מ2תס שש 804016 0219284ש91!זמ ש.ז. 1942. ט021528404 6

 ענעפורעג ױזַא יד יצ "ןדנַאנַארעדיװ ןסַאלק" ענעפורעג ױזַא יד טשינ .ק.י טכַײלַאב "לַאב רעד" ןיא

 ריא ןיא טייקכעלגעטיגָאט עשיגַארט ַא טבַײרשַאב רע רָאנ ,"גנוקירדרעטנוא עשיטַארנדוי עלַאיצָאס"

 םעד רע טבַײרשַאב טײקטרעטיברַאֿפ ןוא גָאטייװ טימ רָאנ ,סעּכ טימ טשינ .טײקיזָאלניז ןוא טייקטמירקעצ

 ןכעלנע ןַא טימ ָאטעג ןיא ןברָאטשעג ןענַײז סָאװ 3.821 עצנַאג ןופ ַײרד ,תושפנ ַײרד ןופ החּפשמ ַא ןופ טיוט

 ַא ןופ לַאב-טייקיטעטלױװ ַא ןגעוו דליב ַא ןופ ןָאפ ןפיוא סָאד טוט רע .1941 יַאמ שדוח םעד ךשמב - טוט

 לַײװ ,טעּפש וצ רעבָא טמוק ףליה יד .ףיוה םעד ןופ עקיטפרעדַאב-טיונ יד תבוטל ָאטעג ןיא טעטימָאק-זיוה

 ןיא זיא לַאב רעד תעב בוטשרעלעק ןיא זַײװקיצניײא סיוא ןברַאטש --דניק סָאד ןוא עמַאמ יד ,עטַאט רעד

 | .קָאטש ןטשרעבייא ןפיוא גנַאג ןלופ

 ןשידנוב ןיא עז) "םיתמ ןשיװצ ץנַאט" טעד ןגעק אקווד ןטערטוצסױרַא .ק.י טשינ טניימ "לַאב רעד" ןיא

 ןבולק ןוא ןעעּפַאק -- רעטרע טגנולַײװרַאפ רעקילדנעצ ןופ (15 יז ,20.12.1941 ,ןיטעלויב :ןשידרערעטנוא

 ןופ רעדילגטימ ,סרעלגומש עכַײר) "םילודג"-ָאטעג ןופ טייהרעדנימ עניילק ַא ּוװ ,ןענַארָאטסער טימ

 (ןשטַײד ןוא ןקַאלָאּפ וליפַא ןוא עטלעטשעגנָא-טַארנדוי עקינייא ,ײצילָאּפ רעשידִיי רעד ןופ ןוא לטנעציַײרד

 "ערעלַאמרָאנ" ַא ןבַײרשַאב תורוש-רעדיל ענַײז .(138 יז ,(1977) ןמטוג :עז) ןייגליוװ טזָאלעג ךיז ןבָאה

 זיא עכלעוו ףליהנײלַא רעשידִיי ַא ןופ טײקנפלָאהַאבמוא יד -- עשיגַארט-ףיט ַא רַאפרעד ןוא ,גנונַײשרעד

 .טיוט םעד ןגָאירעד וצ קִיעפמוא זיא ןוא עיּפָארטנַאליפ ףיוא טיובעג
 ןופ גנורעסערגרַאפ רעקרַאטש ַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא 1941 רָאי ןופ לטרעפ רעטייווצ רעד

 ןופ הפוקּת רעד ןופ ביײהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד .1940 רָאי ןטימ ךַײלגרַאפ ןיא טיײקיברַאטש רעד

 טָאה "לַאב רעד" ןוא ,(82 'ז ,(1977) ןמטוג :עז) "גנוטָארסױא רעטקערידמוא" רעטקרַאטשרַאפ

 טיײקכעלקריװ-ָאטעג רעטרימרָאפעד רעד -- ףיוא תוגׂשה יד ןוא -- ןגעוו ןליפעג יד טרילומרָאפ ןוא ןטכױלַאב
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 .(23 'מונ ,"רעגנוה ןופ רעדיל" ס'ק-י ןיא רעטַײװ ךיוא עז) ןליורג עריא ןוא

 ס'קיי ןופ ןורּכז ןיא טבעלעג ןוא ,ָאטעג ןיא טנַאקַאב טיירב ןעוועג ןענַײז טלַאהניא רעד ןוא דיל סָאד

 לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג טרעוו'ס רעדייא ךָאנ ,תונורכז ערעייז ןיא טלַאהניא םעד ןענָאמרעד עכלעוו דנַײרפ

 ,188 יז ,המישר סלַאטנעמולב ןיא ךיַײלגרַאפ ןוא ;32 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ ;647 יז ,.ל ,ןיול :עז)

 זיא טסקעט רעד ּוװ "עטכישעג רַאפ רעטעלב" טיול זיולב טשינ ,טסקעט םעד ָאד ןקורד רימ .(10 'מונ הרעה

 ןטסירפ םעד ,עיּפָאק-ןישַאמביַײרש רענעבילבעג רעד ןופ עילימיסקַאפ ַא טול ךיוא רָאנ ,רעטזיַײרגרַאפ ַא

 'מונ ןטימ תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-.ק.י ןיא טרירטסיגער -טעװעטַארעגּפָא ךיז טָאה סָאװ רוקמ

 .א 1

 לַאב רעד

 רעטצניפ קָאטש זיא רעלעק ןיא

 ,קָאטש ַא ףיוא קיטכיל ןוא

 --רעלעק ןיא ךיז ןעמ טיירפ

 !גָאט ַײב יו ךיז טכַײל טרָאד

 ,רעגנוה ַא זיא רעלעק ןיא

 --לַאז םוצ ףױרַא טקוק ןעמ

 :רעלעק ןיא ךיז ןעמ טיירפ

 ...לַאב ַא זיא ןביוא טרָאד

 ,ןּפַאלק -- ןּפַאלק רעלעט יד
 .טסעג ןופ ּפמוד למוט ַא

 .רעלעק ןיא ךיז ןעמ טיירפ

 .טסע ןעמ ןוא טרָאד טקנירט ןעמ

 טרָאד טקנירט ןעמ ןוא טרָאד טסע ןעמ

 ,ליומ ןטימ טעקמַאשט ןעמ
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 :רעלעק ןיא ךיז ןעמ טיירפ

 !ליוװ ָא ,ליווו ,זדנוא ליווװ

 טרָאד טקנירט ןעמ ןוא טרָאד טסע ןעמ
 --טעּפש ןיב טכַאנ בױהנָא ןופ
 ןעמוקענ לַאב םוצ זיא סע
 ,טעטימָאק רעצנַאנ רעד

 ,תוריד ןופ רענױװונַײא יד

 ,סיורג ןוא ןיילק עכַײר ןופ

 תבוטל ךיז ןלַײװ ייז

 .זוה ןופ עמערָא יד

 ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע

 --טסעג טרָאד ענעטעברַאפ

 ,רעלעק ןיא ךיז ןעמ טיירפ

 .טסע ןעמ ןוא טרָאד טקנירט ןעמ

 ,עסוג טינ ,וינעטַאט ָא

 ;ןַײש ַא טלַאפ ןביוא ןופ

 ,רעשעלפ טנפע ןעמ :רעה ,רעה

 .ןַײװ ןטרָאד סע טקנירט ןעמ

 ןּפָארּפ ַא ...סָאש ןייק טינ זיא'ס

 ;שַאלפ ןופ סױרַא טגנירּפש

 סמייחל יד רָאנ רעה ,רעה

 .ש"יי לזעלג ןדעי וצ

 ןגיוא יד ץָאלגרַאפ טשינ ָא

 -- בירט ױזַא טינ קוק ןוא

 ,טרָאד זדנוא תבוטל טסע ןעמ

 .בילוצ זדנוא טרָאד טקנירט ןעמ
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 ,שלח טינ ,וינעמַאמ ָא

 ;ץנַאלג ַא טלַאפ ןביוא ןופ

 ,ענַאיּפ ַא ןופ ןעגנַאלק רעה

 ...ץנַאט ןיא טרָאד ךיז טיירד ןעמ

 ,ןַײמ דניק ...ךיז טיירפ רעלעק רעד

 --זיילגרַאפ טשינ ןגיוא יד

 ,ןעמַאד יד ןוא ןרעה יד

 ...זיירק ןיא ךיז ןעיירד ייז

 ,ןגיוא יד ,דניק טינ זיילגרַאפ

 --ןעז טסעוו ...גָאט טרעוו'ס זיב טרַאװ

 ,קיטכיל ךָאד זיא ןביוא ןטרָאד

 .ןערב ןלופ ןיא ץנַאט רעד

 ,שלח טינ ,ךַא ,שלח טינ

 !ביל עמַאמ ,עמַאמ ָא

 ,טרָאד זדנוא תבוטל טצנַאט ןעמ

 ...בילוצ זדנוא טרָאד טצנַאט ןעמ

 ,רעטצניפ קָאטש זיא רעלעק ןיא

 :ליטש רעד ןיא ךיז טיירפ ןעמ

 ,טרָאד לַאז ןיא ןיוש ךיז טָאה ןעמ

 ...ליּפשנטרָאק םוצ טצעזעג

 ,ךיז קרַאטש ָא ,דניק ןַײמ ,דניק ָא

 -- זיילגרַאפ טינ ןגיוא יד

 ,ךעלטנַײנ ךעבענ רעװ טָאה'ס

 ...זַײט רעטייווצ ַא רַאפרעד

 ,רעוו טליּפשרַאפ םיוק ...רעטיצ טינ

 ...טניוועג'ס רע טרָאד ָאד זיא

487 



 ,לַאפוצ רעדנילב ַא זיא ליּפש

 ...דנילב לרוג ַא זיא סע

 ,רעגנוה ןופ טברַאטש רענייא

 .ןיינ ,טינ טברַאטש רעטייווצ רעד

 ןטרָאק ןיא טינ ךָאד ןָאק סע
 ...ןייג טוג ןעמעלַא

 ,שירַאנ טינ זיא ןליּפשרַאפ

 --ץנוק ןייק טינ ןעניוועג

 ,טרָאד ךיז רַאפ טינ ךָאד טליּפש ןעמ

 !זדנוא רַאפ טרָאד ךָאד טליּפש ןעמ

 ,עסוג טינ ,וינעטַאט !124

 !ברַאטש טינ ,וינעמַאמ

 --ןגױא יד דניק ןפע

 !ברַאה ןוא טסַײרד טרָאד טליּפש ןעמ
 4; גל

 רעטצניפ קָאטש זיא רעלעק ןיא
 --לעה זיא קָאטש ןפיוא ןוא

 טרָאד רעװ טָאה'ס ,ַאש -- רעלעק ןיא
 ...לעז ןַײז טכיוהעגסױא

 ,רעטצניפ קָאטש זיא רעלעק ןיא

 --ּפָא טרָאד טברַאטש רעטייווצ ַא

 ןעמ טליּפש ,ןעמ טליּפש -- ןביוא ןוא

 ...ּפָאק ןיא שזַא טלדניווש סע

 -.רעטצניפ קָאטש זיא רעלעק ןיא

 ;טױנ ןיא סיוא טייג דניק סָאד

 ןעמ טליּפש ,ןעמ טליּפש ןביוא ןוא

 .טיוט ףיוא ןוא ןבעל ףיוא
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 ,תונמחר ןָא טרָאד טליּפש ןעמ

 !קנַאבַאװ ,קנַאבַאװ טייג ןעמ

 ,ןעיורג ןָא טביוה רעלעק ןיא

 --גנַאל טינ ןיוש טרעיוד סע

 ,ןשטנעמ ףיוא ןוז יד טניײש דלַאב

 'לַא רַאפ ןעמעלַא רַאפ

 רעלעק ןטלַאק ,ןסַאנ ןיא

 ...לַארטש ַא ןַײרַא ךיוא טלַאפ

 ,רעלעק ןטלַאק ,ןסַאנ ןיא

 - ךיוא קיטכיל ןרעוו טעװ

 םַאנסיױא ןייק טינ טרָאד טכַאמ סע

 ...ךיוה רעד ןיא ,טרָאד ןוז יד

 ,ןעגנַאגעגפיוא זיא ןוז יד

 --זױה סָאד טכיל טימ ּפָא טסיג

 ,רעביא יז טּפיה רעלעק םעד

 ...סיוא רעלעק םעד טדַײמ יז

 יִז טסייוו ןענַאװ ןופ ?סָאװ רַאפ

 ,העש רעִירפ רעד ןיא

 רעלעק ןעָארג ןיא זַא

 ...?ָאטשינ ןיוש רענייק זיא

 ןעגנַאגעגפיוא זיא ןוז יד

 -.טַײצ ַא ,טַײצ ַא ןופ ןיוש

 ,ןטָאש ןיא טגיל רעלעק רעד

 --טַײז ןַײז ןיא טינ טקוק יז

 לָאמ ןעצ זיא טעטימָאק רעד
 !ןוז רעד רַאפ רעסעב
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 ,ןיוש טסייוו רע טעטימָאק רעד
 ...ןוט וצ טָאה רע סָאװ

 רעלעק ןיא ןַײרַא טגָארט רע

 !טעז ,סעזערּפ רעד ןיילַא

 ,ןצנַאג ַא לרענעצ ַא

 !טעּפש וצ שטָאכ ...םיא קנַאד ַא/

 ,ןברָאטשעג זיא עטַאט רעד

 ,טיוט ןיוש זיא עמַאמ יד

 ךיז טרַאװרעד טינ טָאה דניק סָאד

 ,..טיורב לקיטש ַא ףיוא

 עצנַאג ַא טכַאנ ַא טסיזמוא

 ,ליטש רעד ןיא ךיז טיירפעג

 ןזעוועג לַאב רעד טסיזמוא

 .ליּפשנטרָאק רעד טסיזמוא

 רעדיוו טָאה טכַאנ יד זַא ןוא

 -- ךיוה רעד ןופ טרעדינעג

 רעלעק ןיא ןעוועג ליטש זיא

 ,ךיוא טרָאד קָאטש ןפיוא ןוא

 ןסָאגעג טינ ךיז טָאה סע

 ;ןַײש ַא לעה רעטצנעפ ןופ

 ןעמ טָאה ןסעגעג טינ ןוא

 .ןַײװ ןעקנורטעג טינ ןוא

 ,רענייק טרָאד טצנַאטענ טינ טָאה'ס
 ,סָאטש ןייק טליּפשעג טינ ןוא

 ,ןעמעוו רַאפ ןעוועג טינ זיא'ס

 .סָאװ רַאפ ןעוועג טינ ןוא
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 ,רעלעק ןיא טינ ךיז טיירפ ןעמ
 ;טױנ ןייק טינ ,טינ דיירפ ןייק

 --טינ טרַאװ ןעמ ןוא טינ טרַא ןעמ
 .טיוט רעד טשרעה רעלעק ןיא

1/5-1 
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 23 ריפניירַא

 "סַאג ןיא םוק" (א)

 +ןעמָאנ ַא ןָא 2 (ב)

 ַא ןופ לייט ַא ןענַײז (29 'מונ ,רעטַײװ עז) "טלעק ןופ רעדיל" יד טימ ןעמַאזוצ "רעגנוה ןופ רעדיל" יד

 ענַײז רַאפ טנעיילעגרָאפ טָאה .ק.י סָאװ "רעדיל-החּפשמ" ןעמָאנ ןרעטנוא ָאטעג ןיא טנַאקַאב ,רעדיל לקיצ

 .(369 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז) ָאטעג ןיא דנַײױפ

 ןייא ןיא טעמּכ -- ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז רעדיל יד ןעוו סעטַאד יד ןעייטש די-בתּכ ןטעװעטַארעגּפָא ןֿפױא

 םעד ןיא .1941 יַאמ ןט29 םעד ,+ןעמָאנ ַא ןָא 2 (ב) ןוא ,1941 יַאמ ןט28 םעד "סַאג ןיא םוק" (א) :טַײצ

 (1940 רָאי ןטימ ךַײלגרַאפ ןיא) ָאטעג ןיא טײקיברַאטש יד ןגיטשעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא 1941 יַאמ שדוח

 רַאורבעפ ןופ 5796 ,1941 רַאורבעפ זיב רַאונַאי ןופ זיולב 1494 םורַא ןופ גנורעסערגרַאפ ַא ךָאנ ,8596 ףוא

 - ןייטשנרב :עז ןוא ;82 יז ,(1977) ןמטוג :ךַײלגרַאֿפ) 1941 לירּפַא זיב ץרעמ ןופ 286 ןוא ,ץרעמ זיב

 .(יקסבֹוקטור
 סע .שוריג ןסיורג ןזיב ,עשרַאװ ןיא ןדִיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ טיוט ןרַאפ הביס-רקיע יד זיא --רעגנוה

 המחלמ ביײהנָא ןופ ןלַאפעג ןענַײז סָאװ עשרַאװ ןיא תונברק עשידִיי 100.000 יד ןופ זַא ,טצַאשעגּפָא טרעוו

 -- עקנילבערט ןייק עטריפעגקעווַא ןדִיי 250.000 םורַא ןופ גנוטָארסױא-ןסַאמ רעד רַאפ ךָאנ -- 1942 ילוי זיב

 ןדנוברַאפ ןעוועג ןענַײז עכלעוו ןופ ךס ַא ,ןטיײהקנַארק ןוא רעגנוה ןופ תונברק ןעוועג בור יּפ-לע סע ןענַײז

 רעד ןגעוו גנושרָאפסױא עיונעג יד ךיוא עז ;136 יז ,(1977) ןמטוג :עז) ןיילַא רעגנוה ןטימ טּפױה רעביא

 'מונ וצ ריפנַײרַא ןיא טריטיצ ןביוא ,1942 רָאי ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טריפעגכרוד טײהקנַארק-רעגנוה

 {(תסז002 2..6100064

 ןיא תונברק ענַײז ןגעוו ןוא ,רעגנוה ןגעוו רָאנ ךעלסילשסיוא .ק.י טביירש 1941 יַאמ-לירּפַא םישדח יד ןיא

 ןופ החּפשמ ןייא ןופ טוט ןגעוו ,רעבַײרש םעד רבח ןַײז ןופ טױט ןגעוו ,(23 ,22 ,21 ,20 'מונ :עז) ָאטעג

 ַא ןרָאװעג זיא סָאװ טױט ןגעוו ,ןסַאג יד ןיא טוט ןגעו -"רעגנוה ןופ רעדיל" ןיא ןוא ,רעטנזיוט

 ןסַאג יד ןיא ןברַאטש סױרַא ןענַײז ןשטנעמ לַײװ --סַאג ןיא ,םיברה תושרב --גנובעלרעביא עוויטקעלָאק

 טרעװ סע ּוװ רעגנוה סיוא טױט ןגעוו רעדיל ןענַײז סָאד .(138 --137 יז ,(1977) ןמטוג :ךַײלגרַאפ)

 :עז) ןדִיי יד ןופ גנוטָארסױא-ןסַאמ "רעטקערידמוא" רעשיצַאנ רעד ןופ טקעּפסַא רעלַארטנעצ ַא ןבירשַאב

 .(258 'ז ,(1973) ׁשַא

 יד ."ןברַאטש םוק ...סױרַא סַאג ןיא םוק" :יורפ ןיַײז וצ .ק.י ךיז טדנעוו ,דיל ןטשרע ןופ בייהנָא םַײב

 ןַא יו רקיע רעד רָאנ ,עשיּפַארגָאיבָאטױא ןייר ַא יו טשינ ,ןרעװ ןענַאטשרַאפ רעבָא ףרַאד גנודנעוו

 ןבירשעג זיא דיל סָאד ןעוו ,1941 יַאמ שדוח ןיא אקווד .ללּכ ןטימ עיצַאקיפיטנעדיא ס'ק.י ןופ קורדסיוא

 עז) ןסַאג יד ןיא ןרַאוטָארט יד ףיױא עטיוט רעקילדנעצ --ךעלגעט-גָאט ןענופעג ךיז ןבָאה - ,ןרָאװעג

 :גננַײשרעדרסַאמ ַא ױװ ,ןסַאג יד ןיא טיוט ןגעוו ,1941 יַאמ שדוח ןיא ,גנונָאמרעד סמולבלעגניר

 םענופ ןרָאװעג טסולפנַײאַאב ןענַײז ןיילַא ןשטַײד יד וליּפַא ןוא ,(265,.268 ,263 יז 1 ,םולבלעגניר

 יז ,בֹוקאינר'צ :עז) ןרַאוטָארט יד ןוֿפ עטיוט יד ןקיטַײזַאב וצ טנדרָארַאפ ןבָאה ןוא ,ןסַאג יד ןופ ןעזסיוא

 | .(1941 יַאמ ןט21 ןופ המישר ןַײז ןיא -- 6

 עטנעָאנ ענַײז טימ ןעמַאזוצ ָאטעג ןיא רעגנוה ןופ ןטילעג ןבָאה החּפשמ ןיַײז ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי ךיוא
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 ןיא רקיע רעד .ק.י טביײרש םעד ןגעוו .(36 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :עז) ץולחה-רורד ןופ םירבח
 ."רעגנוה ןופ רעדיל" ענַײז ןופ דיל ןטייווצ

 ןדי-בתּכ יד טול לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד טרעוו "רעגנוה ןופ רעדיל" יד ןופ טסקעט רעלעניגירָא רעד
 ןטימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק.י ןיא ךיז ןעניפעג ייז .טעװעטַארעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ
 ימחול תיב תועידי ןיא טקורדענּפָא ןעוועג זיא דיל ןטשרע ןופ עילימיסקַאפ ַא .א1ז/1040 'מונ
 .15 'ז ,6 -.5 'מונ ,4 לירּפַא -- ד"ישת ןסינ ,תואטיגה

 רעגנוה ןופ {רעד|יל

 א

 סַאג ןיא םוק

 ןברַאטש םוק ,סױרַא סַאג ןיא ,ערעַײט ,םוק
 ,ןסַאג יד ןיא
 --עברַאה יד ףיוא ,עטרַאה יד ףױא ןרַאוטָארט יד ףוא
 .עסַאלב יד ,ערעזדנוא רעדניק יד טימ םענ

 טימ םענ ןלעטימ םעד ,ןרעטלע םעד טימ םענ
 ,רעגנוי ַא רָאג ךָאנ זיא רע - רערעזדנוא רעטירד רעד
 דיי ַא רענעסקַאװרעד ַא יו רעבָא ןזַײװַאב טעװ רע
 .רעגנוה ןופ סַאג ןפיוא ןייגסיוא

 ַאקצילעמרַאק ףיוא םוק םוק ,סַאג ןיא םוק
 -- למור םעד ןיא טרָאד ןַײרַא ךיז ןסַאּפ רימ
 -- ,ןציז ןביַײלב יד ,ןלַאפ יד ןוא ןעייג יד
 .למוט רעסיורג ַא זיא ַאקצילעמרַאק ףיוא

 --בוטש ןופ סױרַָא םוק ָא !סױרַא םוק
 --ךיז ןיילַא ךיז רַאפ םעש ךיא -- בוטש ַא עקידייל ַא
 ,בורג רעד ןיא רעקידעבעל ַא טרָאד ןגיל
 .םַאזנייא ןברַאטש טינ בוטש ןיא רָאט רעקירעגנוה ַא
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 סױרַא טייג ןעמ ,ךיז ןעמעש וצ טינ זיא סַאג ןיא

 ,עטרוגעגנָא ןוא ענעלָארדעג-ענעלָאװשעג סיוא ךיז טגייל ןעמ

 ,סיוא ןעמַאזוצ טייג רעצנַאג ַא ןָאיגעל ַא
 םעטרוה ,םעטרוה טרָאד טברַאטש ןעמ

 ,ןרַאוטָארט יד ףיוא ןגיילוצ ךיז ןלעװ רימ ,ךיוא רימ

 -- ןלַאפ ןלעװ רימ -- ךיז ןגיילוצ טינ ,ןיינ

 {,ןרַאהַו ,ןרַאה ןוא ךיז ןגיילוצ ,ןלַאפ טינ ,ןיינ ,ןיינ

 .עלַא ןברַאטש סע יװ ןברַאטש ,ןברַאטש ןוא

 ...סַאג ןיא םוק

 אשראוו

1 -- //28 

 רעגנוה ןופ רעדיז לֵו

 ב
 ,טיורב ץענעּפ ַא טימ רָאנ טוג זיא בוטש ןיא

 --שירק ןייק ריא ןיא ָאטינ ,ןּפָא זיא קנַאש יד

 ,טיוטרעגנוה םעד בוטש ןיא טינ ןברַאטש רימ --סױרַא םוק

 .שיט ןטקעדעג טינ ַא ַײב ןוא ןקידייל ַא ַײב

 ?שזדָאל ןיא טסקנעדעג ...ןבעל וצ טוג זיא בוטש ןיא

 ;רעדליב טימ לופ ןעגנַאהַאב ,זדנוא ַײב רעמיצסע רעד

 שטָאכ וטסקנעדעג ...ןוא ךוטשיט ןסַײװ ןרָאלק םעד

 ...ס'רעדליש ךיא סָאװ קידלושטנַא ...טיורב ןבַאל םעד

 ןַײרַא זדנוא וצ טלַאפ סע ?טכַאנרַאּפ ,שזדָאל ןיא טסקנעדעג

 ,ףלעוו יד יו עלַא עקירעגנוה ,דנַײרפ ערטסַאילַאכ ַא -

 דנַײרפ יד שיט םורַא ,רעטוּפ טימ ,זעק םעד ,סקעבעג'ס טסקנעדעג

 !ףלעה טָאג |ך}יַײא טעברַא רעַײא ןיא ,דנַײרֿפ ָא ,ףלעה טָאג
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 ,ןַײװ יו טינ ,ןיינ !ןַײוװו יו ?ייט רעזעלג יד טסקנעדעג

 -- חבזמ ַא ףיוא רעפּפָאסיג ַא יו רָאנ

 ,ןַײז טינ ױזַא רָאלק ןענעק ןענַײװ עטסעב יד

 !חיר ַא ַאזַא ןכעלרעה ַא ,ַאזַא טַאמָארַא ןַא טינ ןבָאה

 ,טלַאק זיא ןַײװ ןיינ ...ןַײװ יװ ייט רעזעלג יד

 !ערַאּפ ןַײז טלַאק יא'ס ?סָאװ זיא ,ָאי ...טערַאּפ רע זַא רעינַאּפמַאש

 ,טלַא ןענַײװ רעביא טגעוו ...סייה ,ןטָאשרַאֿפ שירפ יט

 !הארמ יד ןיַוא ןוא ייט ןופ םעט רעד יא ,ךַא ...זָאלג ַא ייט

 ?שיפ יװ סיורג גנירעה יד ?סעקילוא עניילק יד טסקנעדעג

 !טקידיײלעגסוא ןיוש -- ןיוש ןוא !לופ ,עטַאלּפ יד ייז טימ לוֿפ טשרע

 !טשינ טימ !טשינ טימ ,טשַאנעגפיוא ייז טָאה ןעמ

 .טקידײלַאב טינ ןסַײװ םעד ,טיורב םעד טָאה יקסנישטרַאב ןייא

 לקיטש ַא טיורב הדועס רעדעי וצ ביל טָאה רָאנ יקסנישטרַאב

 ;טקידניזרַאפ ךיז עלַא ןבָאה רימ ...?רימ ןוא

 { םעדו ןופ קרַאטש ןטלַאהעג טינ טָאה יבצ רקיע רעד

 .{קןידניא טימ טַאז ,ךיז טַאז ןסעגעגנָא טָאה'ר

 !לגנִיי רעזס}יז ןַײמ ,יבצ ןַײמ ...ןטיבעג ךיז טָאה יבצ ןַײמ

 !זיא סקּוװ ןַײז ךיוה יוװ ,טעז --טצעי ,ןעוועג ןיילק זיא'ר

 ,ןָא דניצ ַא םיא ןגיוא יד ךיז ןביג -- םיא עקטיש ַא ןָאמרעד

 .סו{ס}קול ַא ס'צרוק ןופ טרעה רע זַא ןיוש טדער רעוו

 ,רעלעוו ַא עלעגנַיי רעצרַאװש ַא ַא ,ךיוא טסקַאװ ןוז רעטייווצ ןַײמ

 ,הלח סאיצומה טימ ןעמַאזוצ ןַײא רעכיב טגנילש ,טגנילש רע

 --רעלעט ןיא טקישעג ַײברעד טפערט ןוא ןַײרַא ךוב ןיא טקוק רע

 ...עלַא זדנוא ףיוא טרעדנּוװרַאפ קרַאטש ןגיוא יד טבייה ןוא ...טזעל ,רע טרעל טנַײה

 ,ןַארַאפ סָאװ טרָאד זיא סע תעב טוג זיא בוטש ןיא

 :עלַא רעביא ךיז טרָאד למיה ַא טבלעוו סע -סַאג ןיא םוק
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 "ֿבויא" ןופ ע ליה יד

 29/צ 11|194

 (עשרַאווו

 --טיורב ץענע ּפ ַא סימ ר ָאנ , טוג זיא בוטש ןיא
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 24 ריפניירַא

 רעלעניגירָא רעד ןופ דוסי ןפיוא ,לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד טרעוו עמַארד עטנַאקַאבמוא טציא זיב יד

 ןבעגעגסױרַא ,(טפירש-ןישַאמביַײרש עטקורדעג) ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ עבַאגסױא-ָאטעג

 טשינ עטַאד ןייק זיא עבַאגסױא-ָאטעג רעד ןיא .(499 טַײז ףיוא ,רעש ןופ עילימיסקַאפ ַא עז) ."רורד" ןופ

 גָאט םעניא ןענישרעד זיא יז זַא טסּוװַאב רעבָא זיא סע .םימעט עוויטַאריּפסנָאק בילוצ םּתסהךמ ,ןבעגעגנָא

 יד טָאה גָאט םעד ןיא ליַײװ -- 1941 ינוי ןטס22 םעד דנַאלסור ןוא דנַאלשטַײד ןשיווצ ךורבסיוא-המחלמ ןופ

 ;35 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ ;ךַײלגרַאפ) רעטכיד םעד הנּתמ ַא עבַאגסוא יד ןבעגעג גנוגעוװַאב-"רורד"

 .(359 יז ,ט"כשת -ןמרקוצ

 ,טמערופעג שרעדנַא שירעלטסניק ןענַײז סָאװ םיקלח ייווצ ןופ טלעטשעגפיונוצ עמַארד יד זיא שיטקַאפ

 ןטקַא עטשרע ייווצ יד ןענַײז סָאד ,לייט רעטשרע רעד .ןטיײצ ענעדיישרַאפ ןיא הליחּתכל ןבירשעג רשפא ןוא

 יז ןיא רעבָא טָאה ןָאסלענעצַאק .בויא רפס ןיא םיקרּפ עטשרע ייווצ יד וצ עקַאט ךיז ןעִיצַאב עכלעוו

 -ָאטעג רעד ןופ םידחּפ ןוא ןליפעג יד טימ ןדנוברַאפ טקעריד ןענַײז סָאװ ןלייט עצנַאג ןטכָאלּפעגנַײרַא

 ןיא ,רוקמ ןשיכ"נּת ןטימ ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,ףיונוצ ךיז ןצלעמש עכלעוו רעבָא --טיַײז ןייא ןופ ,הפוקּת

 קלח ןטייווצ םעד ןיא .טקַא רעטירד רעד זיא סָאד ,עמַארד רעד ןופ קלח רעטייווצ רעד .טײקצנַאג ןייא

 -- ג םיקרּפ יד ןיא ןטסקעט לייט ןשּפיה ַא ןופ ,ןזַארּפַארַאּפ ךיוא יו ,ןעגנוצעזרעביא ןָאסלענעצַאק .י טגנערב

 ַא ךשמב עמַארד יד ןרָאװעג זיא ןבירשעג .א"ל קרּפ ןיא םיקוסּפ עקינייא ןופ ךיוא ןוא ,בויא רפס ןופ ט"י

 יד ןופ טסקעט רעד ןעוועג םּתסה-ןמ זיא ןרעק ריא ןוא ,1941 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,טַײצ רערעגנעל

 -ך"נת ס'ק.י וצ ריפנַײרַא רעזדנוא ןיא ,ןבױא עז םעד ןגעוו) בויא רפס ןופ ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת

 .(10 'מונ ,ןעגנוצעזרעביא

 ןעוועג הליחּתכל ןענַײז (טקַא רעטירד) קלח ןטייווצ ןופ םיקרּפ עטצעזעגרעביא יד זַא ךעלגעמ זיא'ס

 ןטימ ןעשעג זיא'ס יו טקנוּפ 1941 בײהנָא ןוא 1940 ףוס ,ןטנװָא-ך"נּת יד ףיוא טנעיילעג ןרעוו וצ טמיטשַאב

 ןטייקכעלגעמ עשיטַאמַארד ןענופעג .ק.י טָאה בויא ןינע ןיא זַא סיוא רעבָא טזַײװ סע .בויא רפס ןופ 'ג קרּפ

 ןוא ןשינעלגנַאר יד רַאפ ךיוא רָאנ ,ןילַא בויא עמעט רעד רַאפ רָאנ טשינ ןעלטימ-קורדסיוא ןוא

 ןפיוא ,עמַארד ַא וצ זיב שזַא עמעט יד טרעטיירבעגסיוא רע טָאה רַאפרעד .ָאטעג ןיא ןדִיי ןופ ןעגנובעלרעביא

 רעד ןוא טּפַאשרעה-רעשיצַאנ רעד רעטנוא עּפָאריײא-חרזמ ןיא קלָאּפ ןשידִיי ןשיווצ ךַײלגרַאפ ַא ןופ ןָאפ

 םעד ןוא בויא ןשיווצ ךַײלגרַאפ םעד -- 25 'מונ ןופ טסקעט ןיא ,רעטַײװ עז) .בויא ןקיטַײצרַאפ ןופ עטכישעג

 רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע רָאּפ ַא רַאפ ןשטנעמ עטַאוװירּפ וצ סעיצַאקידעד עטנַאלּפעג ס'ק-י ןיא --לארׂשי קלָאפ
 .(עמַארד

 ןיא הפוקּת-המחלמ רעד תעב ןדִיי יַײב וטפיוא-רוטלוק רענעטלעז ַא זיא עבַאגסױא-ָאטעג עטקורדעג יד

 ,.ל ,ןיול :עז) סעיּפָאק 150 םורַא ןיא ןענישרעד יז זיא ץַאשּפָא ןייא טול .םישזערייצַאנ ןרעטנוא עּפָארײא

 ימחול תיב תועידי :עז) ןרַאלּפמעזקע טרעדנוה רָאּפ ַא ןיא - ץַאשּפָא ןטייווצ ַא טול ןוא ,(647 'ז
 רעטקורדעג רעשירעלטסניק ַא טימ ןענישרעד זיא עכבַאגסױא יד .(38 יז ,20 'מונ ,1958 לירּפַא ,תואטיגה
 -ָאטעג רעד ןופ ןענַײשרעד ןרַאֿפ (499 טַײז ףיוא עילימיסקַאּפ עז) םיובסונ המלש ןופ טנכייצעג עליה
 ַא רַאּפ ןעגנונעכייצ ןופ סרוקנָאק ַא ,ָאטעג ןיא רעלטסניק ןשיווצ ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא עבַאגסױא
 ןבעגעגרעביא ןענַײז ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןענַײז סָאװ סעציקס ענעדיישרַאפ יד .רעש ַא יצ עליה רעטקורדעג
 ,םינפבמ -.ןַאמרעקוצ :ךַײלגרַאפ) ךוב ןטקורדעג ןטימ ןעמַאזוצ הנּתמ ַא ןענָאסלענעצַאק קחצי ןרָאװעג
 ,(496 טַײז ,ןביוא עבַאגסױא רעזדנוא ןיא עז ;35 יז ,ג"י
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 ןיא ,סױא-טנוװָא ןיַײא-טנוָא ,ןענָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןרָאװעג טנעיילעג זיא "בויא" עמַארד יד
 ןסיורג ַא רַאפ ;34 ַאנלעיזד ףיוא רעבַײרש ןוא רעוט עכעלטּפַאשלעזעג רַאפ :ָאטעג ןיא ןזיײרק ענעדיישרַאפ

 רימ .(647 יז ,.ל ,ןיו ל :עז) 29 ָאנשעל ףיוא ךיק רעד ןיא -- םינקסע ןוא ןטסילַאנרושז ,רעביײרש ןופ םלוע

 עמַארד רעד ןופ ַײס ןוא * בויא* עמַארד רעד ןופ ַײס ,ןטעטימָאק-זיוה רַאפ ןעגנוזעלרָאפ ןגעוו ךיוא ןסייוו

 98,0388, םטוג |?טן8}, :עז) 33 יקּפילָאװָאנ ףיוא ףיוה ןופ רעניוװונַײא יד רַאפ ,לשמל -- "לבב תורהנ לע"

 1:06216 2 62161010ע 280401610); 2621 ו/81524006 יט 6 נו1סזסע366} סאטמ1 8262 1939--0121260 3

 טּפױה רעביא ,רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא ןעגנוזעלרָאפ יד ןופ םשור רעד .(וטמזפ2ג8 1975, 8. 236.
 היבצ ַײב :עז) "בויא" עמַארד יד - ןלַאװק עשירָאטסיה ערעדנַא ןיא ןוא תונורכז ןיא טנָאמרעד טרעוו
 עמַארד יד טנעיילעג .קיי טָאה קרַאמ .ב טיול .(359 יז ,ט"כשת ,ןמרקוצ ;436 יז ,רורד רפס ,ןיקטבול
 רעטרעוו יד ןופ .תועט ַא רעבָא טָאה רע ,ןענישרעד זיא ךוב סָאד יו םעד ךָאנ רָאי ַא ךרעב ,1942 רעמוז ךיוא
 ,1941 רעמוז ביײהנָא ןעוועג זיא סָאד זַא ןעגנורדעג רָאלק זיא ,ךמוס ךיז זיא רע ןעמעוו ףיוא תודע םעד ןופ
 ,"בויא" עמַארד יד טנעיילעגרָאפ טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי" :רעווָאּפָאּפ לָארַאק תודע ןופ טָאזעג טרעוו סע

 ןעוועג זיא סָאד םגה .ליפעג טימ ןוא טוג רעייז טנעיילעג טָאה רע .ןבירשעגנָא טַאהעג סָאװ רָאנ טָאה רע סָאװ
 רַאפ רָאלק ןעוועג טרַאװנגעק רעד טימ טלַאהניא םעד ןופ גנַאהנעמַאזוצ רעד רעבָא זיא ,עמעט עשילביב ַא

 עשַיײצילָאּפ יד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע תויה .העש עכעלט טרעיודעג טָאה גנונעיײלרָאפ יד ...םענייא ןדעי
 ,טלַאהניא ןיַײז רוציקב ןבעגעגרעביא רָאנ ,ןצנַאג ןיא טנעיילעגרעביא טשינ טקַא ןטצעל םעד רע טָאה ,העש
 ןוא טרירעג ןעװעג ןענַײז עקידנזעװנָא עלַא ןוא קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה טײקצנַאג יד
 ערעדנַא יד ףיוא זַא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז ךעלגעמ רעייז זיא ,ןגָאז-תודע סרעוװָאּפָאּפ .ק טול ."טלסיירטעגפיוא

 סרעווָאּפָאּפ .ןטקַא ַײרד עלַא טנעיילעגרעביא טשינ .ק.י טָאה ,"בויא" עמַארד רעד ןופ ןעגנוזעלרָאֿפ

 ןופ ןָאפ ןפיוא ,טַאהעג ןבָאה ןעמעלבָארּפ-ָאטעג עלעוטקַא יד סָאװ גנַאלקּפָא ןקרַאטש םעד ןגעוו רעטרעוו
 .ק.י עכלעוו ןיא ,ןטקַא ייווצ עטשרע יד יבגל לּכ-םדוק קיטכיר רַאפרעד ןענַײז ,עמעט-בויא רעשיכ"נּת רעד

 טּפױה רעביא טיובעג זיא סָאװ טקַא רעטירד רעד .רוקמ ןשיכ"נּת ןטימ טצונַאב ךיז ןוא טעברַאַאב יַײרּפ טָאה
 ךס ַא ,(ןטַײז 56 םורָא) רעטסגנעל רעד ךיוא זיא ,בויא רפס ןופ םיקרּפ עטצעזעגרעביא יד ןופ דוסי ןפיוא
 עטשרע יד טנעיילעג .קיי טָאה ןרעווָאּפָאּפ טול .(ןטַײז 40 םורַא) ןעמַאזוצ ןטקַא עטשרע עדייב יו רעסערג
 ןעגנוזעלרָאפ ערעדנַא תעב ךיוא זַא ןעמעננָא רַאפרעד ףרַאד עמ ;העש ייווצ וצ בורק ןופ ךשמב ןטקַא ייווצ יד

 .ןטקַא ייווצ עטשרע יד זיולב ןרָאװעג טנעיילעגרעביא ןענַײז
 ףיוא .ָאטעג ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענַײז ןרַאלּפמעזקע רעקילדנעצ ךס ַא זַא ןעמעננָא ךיוא ףרַאד עמ

 ךָאד ןוא ,(25 'מונ ,רעטַײװ עז) ןעגנומדיוו עלעיצעּפס ןבעגעגוצ ,סיוא טעז סע יו ,.קיי טָאה יז ןוֿפ עקינייא

 לייט ןטייווצ ןיא טעװעטַארעגּפָא ךיז טָאה סָאװ עמַארד רעד ןוֿפ רַאלּפמעזקע רעקיצנייא ןייא ןבילבעג זיא

 טרירטסיגער ,טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי רעװעשרַאװ ןיא טציא ךיז טניפעג ןוא ,וויכרַא-םולבלעגניר ןוֿפ

 רעקיצנייא רעד טָא רָאי רָאּפ עטצעל יד זיב זיא -- תואטיגה ימחול תיב ןיא ,וויכרַא-.ק.י ןיא .346 רעמונ ןטימ

 ַא רָאנ וויכרַא ןיא זיא ןעוועג .טנַאקַאב ןעוועג טשינ רַאלּפמעזקע רעלַאניגירָא רעטעװעטַארעגּפָא

 ןוא ןַאמיוב .מ ןופ ןבירשעגרעביא ,עטרירוזנעצ ַא וצרעד ןוא עכעלזָאלרַאֿפ טשינ ַא ,עיּפָאק-ןישַאמבַײרש

 ןשידִיי ןופ -- "לַאניגירָא ןופ ,ןעגנורעדנע םוש ןָא ,יונעג ןבירשעגרעביא" :טפירשוצ ַא טימ --טקישעגוצ

 .811/3623 'מונ ןטימ וויכרַא- .ק.י ןיא טרירטסיגער זיא עיּפָאק יד .עשרַאװ ןיא טוטיטסניא ןשירָאטסיה

 ,עבַאגסױא רעלעניגירָא רעד ןוֿפ עיּפָאקָאטָאֿפ ַא טול טקורדעג ָאד טרעוו עמַארד רעד ןוֿפ טסקעט רעד

 .תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-.ק.י ןיא ,טַײצ רעצרוק ַא טַײז ,טציא ךיז טניֿפעג סָאװ
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 "בויא" עמ ַארד רעד ןופ רעש רעד



 בויא

 ןיא עידעגַארט עשילביב
 ןטקַא ַײרד

 "רורד" זכרמ ןכרוד ןבעגעגסױרַא
 םיובסונ המלש ןוֿפ טנכייצעג עליה

 טקַא רעטשרע

 ןענָאזרעּפ

 בויא

 יורפ ןַײז ענמּת

 רעגָאזנָא רעטשרע

 רעגָאזנָא רעטייווצ

 רעגָאזנָא רעטירד

 רעגָאזנָא רעטרעפ

 ןטׂש רעד

 .לוק סטָאג

 (ןלַארטשטכיל)

 למיה ןיא

 (רעמ טשינ ןוא למיה רעיורג ַא)

 (סטכער ףיוא סקניל ןופ ןוא סקניל ףיוא סטכער ןופ ,ןברַאג עצנַאג ןלַאפ) ;ןלַארשטכיל
 (סטכער ףיוא סקניל ןופ ץרַאװש טלַאפ) ;ןטָאש ַא
 ?רעוו :לוק סטָאג

 ?רעהַא טכַײלשעגנַײרַא טָאה רעוו
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 :לוק סנטׂש

 :לוק סטָאג

 :לוק סנטׂש

 :לוק סטָאג

 :לוק סנטׂש

 ?רעװ ?רעוו

 ?טצילברַאפ שינרעטצניפ טימ טָאה רעוו

 טציא םענַײמ למיה םעד טָאה רעוו

 ?ןטָארטַאב

 .ןטׂש רעד ,ךיא

 ?רימ וצ רעהַא ָאד וטסמוק ןענַאװ ןופ

 ריצַאּפש ַא ןופ םוק ךיא

 .דרע'רד ףיוא

 טוג ךיז טקוקעגוצ וטסָאה יצ

 ?טכענק ןַײמ ןבויא וצ

 !רע יו ךָאנ רעכלעזַא ָאטשינ

 ,רעכַײלג ַא ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא

 טוט סָאװ רעקיטכרָאפסטָאג ַא
 ןכַײװ ןָאט

 ?םטכעלש סָאד לַא ןופ

 טָאה רָאג טסיזמוא יצ רָאנ ...סייוו ךיא

 ?טָאג רַאפ טכרָאפ בויא

 ,טלעוו רעד ףיוא םיא ּפָא טסטיה

 ;טלעצ ןַײז יא ןוא םיא יא

 טרעהעג םיא סָאװ ץלַא

 ,טשטנעבעג וטסָאה

 !בוט-לּכ טימ םיא טשטנעבעג

 שטנעמ רעד ,רעטסכעלקילג רעד זיא רע
 - דרע'רד ףיוא

 ?ןַײז טוג טינ רע לָאז סָאװ רַאפ

 ,ווּורּפ רָאנ ווּורפ וד

 !ןָא טולב ןַײז ריר וד

 ,ּפָארַא טנַאה ןַײד זָאל וד

 בָאג ןוא בָאה םעד ןָא ריר

 ,ןשטנעמ םעד טָא ןופ

 !וּורּפ !ווּורּפ

 ..."ןשטנעב" ...ךיד טעוו'ר ןוא

 !ווּורְּפ
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 :לוק סטָאג

 ;ןטׂש

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 ;ענמּת

 :ביוא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 ,דנַאל ףיוא טָאה רע סָאװ ץלַא
 ;טנַאה ןַײד ןיא זיא ץלַא ,ץלַא

 ,דניק ןַײז ,דניר ןַײז

 -- ןָאט ןוא ןוט ןַײז

 ,ףוג ןַײז ץוחַא
 -- טולב ןַײז

 ןָא םיא ריר טינ

 (סקניל ףיוא ךרוד טפיול ןטָאש רעצרַאוװש ןַײז !טוג

 גנולדנַאוורַאפ

 .טלעצעג סכויא ןיא

 טייטש רע .ןַאברוט ַא טימ טלקיװעגמורַא ּפָאק רעד .לטרַאג ַא טימ ןדנוברַאפ ןוא דיילק ַא ןיא ןָאטעגנָא בויא)

 רעלעט ןפיוא טלַאפ קילב ןַײז ,קיורמוא ךיז טכַארטרַאפ רע .ךעטנַאה ןטימ טנעה יד טשיוו ,שיט ןטיירגעג םַײב

 | (זַײּפש עקירעביא יד ףיוא ןוא סטכעקעג

 (טפור)

 !ענמּת

 (סטכער ,גנַאגנַײרַא-ךיק ןופ ,טנורגרעדָאפ ןופ טמוק)

 ?זיא סָאװ

 .טינ סע סע ךיא ,וצ םענ

 ,טיהַאב טָאג ,סע זיא יצ ?סָאװ רַאפ

 ?טכעלש ןעד ױזַא

 ?סטכעקעג ַא רַאפ ,גָאז ,סע זיא סָאװ

 ,סיז ןזדניל

 ,סנירג טימ טקָארברַאפ

 - טמעטַאב רעצכעטיַײרק טימ

 .ביל סע טסָאה וד
 .ּפיז רעד טימ ייז טּפיזעגכרודַא טוג וטסָאה יצ

 ?ּפָאט ןיא ייז ןטָאשעג טסָאה וד ךָאנ רעדייא
 .בָאה ךיא

 ?זדניל עדעי ,יז טּפַאטַאב ,טקוקעגכרוד וטסָאה יצ

 ?ןעוו וצ ,סָאװ וצ

 ןעק ןזדניל יד ןיא

 - ןעניפעג ךיז לדנייטש ָא לָאמ ַא
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 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 !ןעניז ןופ ּפָארַא טסיב וד

 ,םיא ןעז טינ טנעקעג טסָאה וד
 ,ןענעקרעד טינ
 !ּפָאט ןיא םיא ןזדניל יד טימ ןפרָאװעגנַײרַא ןוא

 ,ןסירעג טינ ייז ןיילַא טסָאה וד -- רעצכעטַײרק יד
 ?טמַאטש סע ּוװ ןופ טסייוו וד -- סנירג סָאד ןוא

 ,טמסרַאפ ןַײז ןזֹומ יז

 ןַײז רעטיב ןזומ ייז
 -- לַאג יו

 ?ןַײא טלַאפ ריד סָאװ

 ...ןסיוו טינ טסנעק וד

 !לַאפ רעטשרע רעד טינ זיא'ס

 ...סע ,סע

 ,ןיינ ,טינ סע ךיא
 !זעק םעד וצ םענ
 !ךלימ טימ ּפָאט םעד וצ םענ

 ?ךלימ זיא'ס זַא רעכיז טסיב

 ,ןילַא ךיא
 ,ןקלָאמעג וק יד בָאה ךיא

 ,עטייווצ ַא יא ,ענייא יא
 .ףיוא ינק יד ןופ ךיז טשרע בייה'כ

 ,ןקלָאמעג טסָאה וד ,וד ,ָאי

 ,רעטייא ןקלָאמעג טסָאה ןוא ךלימ זיא'ס טניימעג טסָאה וד
 !ּפָאט םעד וצ םענ

 ?בויא זיא גולק :סע טגָאז רעוו

 וּפָא סןקייל ךיא

 !ןָאט וצ טינ טפַאשגולק טימ טָאה סע
 - רעטײלגַאב ריא'ז טכיזרָאפ ןוא המכח עקַאט זיא ןעז
 !ןטיה ךיז ףרַאד ןעמ

 !ןקלָאװ ַא :טסעז וד .וצ רעטצנעפ םוצ ייג טינ

 .ךליה ַא דלַאב רענוד ַא טיג סע
 !קעװַא
 ...קערש ןָא טספרַאװ
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 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 !קעװַא !קעװַא !קעװַא

 ,םיאנוש ענַײמ עגושמ

 :ןטכישעג ץלַא עשילרעטסיוא

 !רָאג רענייטש -- ןודניל טינ

 ,םַאטש םעד ךעלעזערג ןופ ףיוא ךוז

 ,םיא ןָאקרעד ןוא םיא ףיוא ךוז

 !םס רָאנ --רעצכעטיַירק טינ

 ,רעטייא רָאנ --ךלימ טינ
 ...רָאלק ןוא ךיוה זיא זדנוא רעביא למיה רעד תעב - ןקלָאוז ַא

 .ןטכיר ךיז ץלַא ףיוא ףרַאד ןעמ

 ?רעטייל רעד זיא ווו

 ,ןסיורד ןיא טייטש רע

 .ףיוה ןיא

 ףױרַא ךירק ,ייג

 ?ךַאד רעד טסעפ ךיז טלַאה'ס יצ קוק ַא ביג ןוא

 !ךַארק -- גנילצולּפ ןוא רימ עדייב ןציז טָא

 ...ֿפָאק ןפיוא זדנוא טלַאפ ןקלַאב רעד

 וּפָא זָאל

 ...ןלַאפ טינ טעװ רע |

 !ןסיוו טינ טסנעק וד
 !ךיז ןטיה ןפרַאד רימ ךיז ןטיה

 ...ןלַאפרַאפ ןַײז טעװ -- זדנוא סע טפערט רעמָאט
 ,ןוויוא םוצ וצ םוטּפַאר טינ ייג וד

 ,ךיז ןטישעצ ןעק רע
 - םורַא טּפַאכ ,ךיד םורַא טּפַאכ רעַײפ'ס ןוא

 !םוטש רעסעב רעוו

 סיורָאפ גָאז טינ
 ,סיורג קילגמוא ןַא רימ טינ ,ריד טינ
 !סטכעלש ןייק סױרָאפ גָאז טינ
 ...טמוק סע זַא ,זדנוא גונעג
 !טמוק סע !טמוק סע
 ...טכערעגמוא ןוא טכירעגמוא ריד טפערט סע

 ,טפערט סע
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 ,ןפערט ריד ןעק סע
 טסרעוו וד ןוא גנילצולּפ

 -- טפעלּפעג

 ריט ןיא ּפַאלק ַא

 :ענמּת ,בויא

 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 (ןקָאטש ןביײלב עדייב)

 ?טסרעה וד

 !ןפע טינ ,ריט יד ףיוא ןפע טינ

 ?ןעמוק ןעד ףרַאד רעוו

 !רעװ טינ טסייוו וד ...סָאװ טָא

 ,ךיוא טינ סייוו ךיא -- ךיא ןוא

 ?האמוט יד יצ השודק יד ?טמוק רעוו

 ?רעװ ?רעוו

 ?רעהַא ןַײרַא לו רעוו

 ?רעב ַא ?גנַאלש ַא ?שטנעמ ַא

 ?ךיוה רעד ןופ יצ ?רעוװ טנורגּפָא ןופ יצ

 ?טלעטשרַאפ ןוא ןגיל ַא ?טקעדעגפיוא תמא ןַא

 ?טלעוו רענעי ןופ רָאג יצ רעד ןופ טסַאג ַא

 ?רעװ ?רעוו

 ריט ןיא ּפַאלק ַא

 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 !ףױלטנַא !ףױלטנַא

 (ריט רעד וצ וצ טייג)

 !ףיוא ןפע טינ

 (ריט יד טיירב טנפע) !ךַאמעג זָאל

 יךַא !ךַא
 !ָאטינ ?טסעז וד

 ...רענייק טינ

 -- ךָאד ןוא

 ,רענייא טָאה'ס

 !טּפַאלקעג רעװ רענייא טָאה'ס
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 :ענמּת

 :בויא

 :ענמת

 :בויא

 ןַײרַא טינ רענייק זיא'ס

 !ןיײד ןיא זיוה ןיא

 !רענעי טינ ,רעד טינ

 -- ךָאנ רעגרע זיא

 !טּפַאלקעג זדנוא וצ רע טָאה'ס

 ,טּפַאכעגנַײרַא רעצעמע ךיז זדנוא וצ טָאה סע

 !רענעעזעג-טינ ַא

 .רענעעזעג ַא יו ךָאנ רעגרע זיא רענעעזעג-טינ ַא

 ,ץנוק םעד ,םיא ןזיװַאב טָאה רע

 ,זדנוא וצ רעהַא ָאד ךיז טּפַאכעגנַײרַא טָאה רע

 ,טכַאװ רע !ָאד זיא'ר !ָאד זיא'ר

 ,טכַארבעג סָאװ סעּפע טָאה'ר

 !רע טמענ ָאד סָאװ סעּפע ןוא

 ,זיוה םעד ןיא ָאד רַאה רעד זיא רע

 ,סױרַא טייג ןוא ןַײרַא טמוק רע

 .עטמעשרַאפ ,ענעטעבעגנַײא יד -- רימ ןוא

 ,לענש ענַײמ ןריט יד ףיוא ךַאמ !ףיוא ךַאמ

 --ליוו סע סָאװ ןוא ליו סע רעװ לָאז

 !לעװש ןַײמ יַײרפ ןטערטַאב

 ,ךימ טקערש --עטכַאמענוצ ןַײמ ,ריט ןיײמ

 ,ליק רימ טרעװ סע

 - סייה ָאד ,ליק ָאד

 ,סייווש םעד ּפָא רימ שיוװ ,םוק

 ןטלַאק םעד

 .ךימ טקעדַאב סָאװ

 (ךוט ַא םיא טגנַאלרעד)

 (ןרעטש ןופ סייווש םעד ךיז טשיוו)

 !ןטלַאהַאב טינ קילגמוא ןייק ןוֿפ ךיז לעװ ךיא

 !טיירב ענַײמ ןריט יד ףיוא ךַאמ !ףיוא ךַאמ

 (ןריט ריפ עלַא ףיוא םעטָא ןייא ןיא טכַאמ)

 !ליװ סע סָאװ ןוא ליוו סע רעװ ןעמוק לָאז

 ...טרַאה םענַײמ לרוג םעד רַאפ ןריט יד ףיוא ןפע

 ,ןַײמ לרוג ,ָא
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 :חילש רעד

 :בויא

 :חילש רעד

 ;בויא

 :חילש רעד

 ,ןַײרַא רימ וצ וד ,וטסיב סָאד

 ,ליצ ןיא ,ליצ ןיא ףערט ,ענַײד ןלַײּפ יד ףרַאװ

 ,טיירג ןיב ךיא

 -- טרַאװ ךיא

 (סטכער ריט רעטשרע רעד ןיא ןַײרַא טלַאפ)

 | !בויא
 / סָאד ןופ גנוטרַאװרעד ןיא ,רעיושוצ ןגעקטנַא למיה םוצ ּפָאק םעד ףיוא טסַײר ,טַײז ס'חילש ןיא טינ טקוק)

 (עטסגרע

 !ָאי

 !ייֵוו

 -- ןטלַאהעג ןרעקַא ןיא ךָאנ ןבָאה ןסקָא יד

 !ייו

 --ייז ןבענ טרעטיפעג ךיז ןבָאה ןעלזייאליומ יד

 !ָאי

 !אבש ןלַאפַאב ייז זיא

 ןלַאּפַאב
 ,עלַא ייז ,יײז ןעמונרַאפ ןוא

 !דרעװש ןפרַאש םוצ רעכעטסַאּפ יד יז ןגָאלשרעד

 ,רעהַא ריד וצ רָאנ רענייא ןענורטנַא ןיב ךיא

 (ןַײרַא זיא רע ּוװ ריט רעד ןיא ּפָא) !ריד סע ןגָאזנָא

 (ןעמוק למיה ןופ טרעהעג העידי יד טלָאװ רע יוװ ,טלפייווצרַאפ)

 ...ָאי ...ָאי

 (ּפָאק ןטיַײז עדייב רַאפ ךיז טּפאכ)

 !רימ ייוו

 (סקניל ריט רעטייווצ רעד ןופ ןַײרַא ךיז טסַײר)

 !בויא

 (רעִירפ יװ)

 !ָאי

 !ייוװ !ייוֵו

 ןלַאפעג זיא למיה ןופ

 ,טָאג ןופ םַאלפרעיַיפ ַא

 טָאה ןוא

 - ףוס ַא טכַאמעג
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 :בויא

 :ענמת

 :בויא

 :ענמּת

 :חילש ַא

 :בויא

 ,ףָאש עצנַאג יד טנערברַאפ

 !עלַא ךעלגנִיי יד ךיוא ןוא

 ,דרע'רד ףיוא ָאד

 - ָאד ךָאנ ריד ַײב זיא ןזעוועג סָאװ ץלַא

 !ָאטינ זיא ,ןרָאװעג טינ זיא

 --רעהַא ריד וצ רָאנ רענייא ןענורטנַא ןיב ךיא

 (ןעמוקעג זיא רע ּווװ ןופ ּפָא) !ריד סע ןגָאזנָא

 ...ָאי ...ָאי

 (ןיהַא ןוא רעהַא ,ּפָאק םענעטלַאהעג טנעה יד ןיא םעד גנולפייווצרַאפ ןיא טפרַאװ)

 : !רימ ייוו
 (סטכער ריט רעטייווצ רעד ןיא ןַײרַא טלַאפ)

 !בויא

 (רעירפ יוװ)

 !ָאי

 ,..ייוו ,.,ייוװ

 -- רעיײדלַאכ

 יז ןבָאה

 ,רעטּפױה ַײרד ףיוא ךיז טלייטעצ

 ןלַאפַאב ןוא

 ,רעיײהעגמוא ןַא דליוו

 --עלַא ןעלמעק עניַײד

 ,ייז טבױטַאב ןוא

 !ןעמונרַאפ ייז עלַא ןוא

 ,ןעמוקעגמוא ןענַײז ענַײד עלַא ךעלגנִיי יד

 --דרעווש ןפרַאש םוצ ענעגָאלשרעד

 ,רעהַא ריד וצ רָאנ רענייא ןענורטנַא ןיב ךיא

 ּפָא !ריד סע ןגָאזנָא

 (רעירפ יוו)

 !ָאיו
 !רימ ייוו

 (סקניל ריט רעטשרע רעד ןיא ןַײרַא ךיז טסַײר)

 !בויא
 !ָאי !ָאי !ָאי
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 !ליוו :חילש רעד

 ןסע רעטכעט ענַײד ןוא ןיז ענַײד

 ןַײװ ןעקנירט ןוא

 ,רעדורב ןטסטלע רעייז ןופ זה ןיא

 יז עלַא וו

 .ןסעזעג עכעליירפ ןענַײז

 --ןַײש ןלעה ןטימ ןיא ,גָאט ןסיורג ןיא
 ,טַײװ ןופ טמוק רעקרַאטש ַא טניוו ַא טשרע
 ,טיײז-רבדמ ןופ

 ,זיורבעג ַא טימ

 ,זיוזע{ג) ַא טימ

 -- רעדורעג ַא טימ

 --זיוה ןופ טרירעגנָא םיוק ריפ ןקע יד טָאה

 ,ןיײא טלַאפ זיוה סָאד ןוא

 עלַא ךעלגנִיי יד ,ייז עלַא טעגרה

 --סיורג זיב ןיילק ןופ

 --רעהַא ריד וצ רָאנ רענייא ןענורטנַא ןיב ךיא
 ּפָא !ריד סע ןגָאזנָא

 ,טרעהעג בָאה ךיא ;בויא
 !רעה ךיא

 (לקניוו ןיא סעזעג ןפיוא טלַאּפ) ;ענמּת

 !רימ ייוו

 ?זיא סָאװ :בויא

 ?סיפ יד ןופ ןטרָאד וטסלַאפ סָאװ
 --ןציז ןבילבעג ןוא ענמּת ,ןלַאפעג טסיב
 ,טסעז וד יו ,ךיא

 ייטש ךיא

 ...טסעפ ךָאנ סיפ ענַײמ ףיוא
 !ייוו :ענמּת

 ?ענמּת ,ָאד ןרענוד יד טרעהעג טסָאה וד :בויא
 ,עלַא יד ןעזעג טסָאה וד
 ,סרעפיול ריפ יד

 ?ָאד םיא ןופ זדנוא עטקישעגוצ יד
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 ןלַאש סָאד ,ערעייז תולוק יד טרעהעג טסָאה וד

 ?תורפוש ןופ יו

 ...ייז ןעזעג טינ ךָאד בָאה ךיא

 ,טונימ רעד ןיא ,טצעי טָא ,טצעי טָא
 !טוג רעבָא יז ןעק ךיא
 !רעיײז ,רעייז ייז ןעק ךיא

 !ייז ןעק ךיא

 -- רעייא ןופ ,ךָאנ ןטכענ ןופ

 ,ןטכענרעייא-רעייא ןופ ןוא

 ?רעירפ ןופ ,ךָאנ רעירפ ןופ
 !בויא !בויא

 !ןגָאז רָאג סע וטסנעק יו

 !ָא

 --ןריט עלַא טנפעעג יז רַאפ טסיזמוא בָאה'כ

 !ָאד ןזעוועג ןיוש רעירפ ןענַײז יז
 ,ןרילרַאפ וצ סָאװ טַאהעג טינ ןיינ ,טַאהעג טינ בָאה'כ

 .ןגָאלק וצ רָאּפשרַאפ ךיא

 ,ךיז טכירעג ייז ףיוא בָאה ךיא
 !ןטכעלש םעד ףיוא ךיז טכירעג בָאה ךיא

 !ענמּת ,ענמּת גָאז
 ?רעטכיזעג ערעייז ןיא טקוקעגנַײא ךיז ?ייז טקוקעגנָא טסָאה

 ,רָאנ םירג ַא ,טינ רעטכיזעג ןייק ןבָאה יז

 !םירג ַא
 םיא רעטנוא ןוא
 .םינּפ ןייק ָאטינ זיא

 !םיא ןָאק ךיא ,ייז ןופ ןרעדעיַא ןָאק ךיא

 ,טפור רע תעשב םוא טינ ךיז וליּפַא רעק ךיא

 --טפול יװ {זיא} רע

 ,טוג יז ןעק ךיא ,ןעמעלַא ייז ןעק ךיא

 ,ןסעזעג ריא ןיא ךָאד (ןענַײז ייזו
 | ,ןסעגעג {בַײלַ} ןַײמ

 ,טולב ןַײמ זַײװנּפָארט ןעקנורטעג
 ,ןעמונעג רימ ןבעל סָאד זיַײװכעלסיב
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 :ענמּת

 ,ןעמוקעג רימ וצ טכַאנ ןוא גָאט ןענַײז יז

 ןעמוקעג ַײנ סָאד ןופ

 .קעװַא טינ לָאמ ןייק ןוא

 ,קערש טימ טליפעגנָא ןוא ךימ טקידיילעגסיױא

 !קערש טימ !קערש טימ

 !גנודנעלרַאפ ןופ גָאזנָא טימ
 !ענמּת

 ,קיטנעק ךָאד גונעג ןעוועג זיא'ס

 -- ןקָארשעג ךָאד ךיז גנַאל ןבעל ַא בָאה ךיא

 ,ךַארּפש רעייז ןעק'כ ,טוג יז ןעק ךיא

 !ןקָאלג ןעגנילק סע

 ,ךַאװ ןיב ךיא תעב ייז רעה ,ייז עז ךיא

 | --למירד ןַײמ ןיא ןוא
 ,למיה ןופ ךָאד ןעמוק ייז

 !ענמּת

 -- ןדער ָאד טרעהעג ייז ןבָאה רימ תעב

 ,עדייב ,עדייב ךָאד רימ ןבָאה

 ,ךיוא וד -- ךיא יו ױזַא טקנוּפ

 ךיוה ןביוהעג ּפָאק םעד ןוא ןגױא יד

 --רָאלק ךַא ,רָאלק ,ךעלטַײד ייז טרעהעג ןוא

 (לוטש ןופ ךיז טבייה)

 !רָאװ טינ זיא'ס

 ,סַאּפש ַא ןסואימ ַא טכַאמעג זדנוא טימ טָאה ןעמ

 ...ןקערשרעד טלָאװעג

 (ןקעטש םעד טנַאה ןיא ןַײרַא םיא טּפוטש) ,ןקעטש םעד םענ

 ,סַאג ןיא סױרַא ייג ,םענ

 ,סױרַא יג ָא

 ,ךרָאה ןוא ריווועג רעוו ,ךיז םוא קוק

 ?זיוה סָאד טרָא ןַײז ףיוא ךָאנ טייטש רשפא

 ?ךָאנ רעדניק ער'זדנוא ןבעל רשפא

 -- ריפ יד ,רעגָאזנָא יד

 --עגיה ןייק טינ ,עלַא עקַאט עדמערפ

 ןגירקעגנַײרַא זדנוא וצ ךיז ןבָאה יז
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 ,סעַײנ רעטכעלש רעד טימ

 ,רימ ןוא

 ,טזיילגרַאפ ערעזדנוא ןגיוא יד ןבָאה רימ

 !ןביולג ,ןביולג רימ

 ?סע'מ ןעק יװ ,ךַא ?סע'מ ןעק יו

 !טױט ןזעוועג רימ ןטלָאװ רעסעב ,ָא

 ןקעטש םעד טפרַאװ ,טינ טביילג ,דיײר סבַײװ ןַײז וצ ,וצ טַײצ עצנַאג יד ךיז טרעה ,ןקעטש ןפיוא טרַאּפשעגנָא) ;בויא

 .(תורעשה סבַײװ ןַײז טכַאמעגקעװַא םעד טימ טלָאװ רע יו ,שיט ןפיוא

 !תמא !תמא זיא'ס

 ,ןביוא ןופ טמוק'ס
 (דגב ןַײז טסַײר רע) !ביולג -- ןברָאטשעג טגָאז ןעמ זַא

 !סַײר ,ןיײא דיילק ןַײד ךיא יו סַײר וד

 !העירק סַײר

 (דרע'רד ףיוא טלַאּפ) !בויא :ענמּת

 !ייוו :בויא

 !ּפָארַא טסלַאפ וד ?טסלַאפ וד

 !ןלַאפ טינ רָאנ ,ענמּת ,ןלַאפ טינ רָאנ
 (םינּפ םעד ןוא רָאה יד טסַײר יז) ייוו :ענמּת

 !ןלַאפרַאפ זיא'ס :בויא

 ,ּפָאק ןופ רָאה יד סַײר טינ

 .טכיזעג סָאד עּפַארד טינ

 ...ייוו ,רימ ייוו :ענמּת

 --ייטשרַאפ ךיא ,ענמּת ,ךיד יײטשרַאפ ךיא :בויא

 ...טכירעג טינ ךיז טסָאה וד

 .טרַאנרַאפ ןעוועג טסיב וד

 !ךיז םעש ,בויא ,ךיז םעש ָא ?וד ןוא :ענמּת

 (לסעז ןפיוא ּפָאק םעד ןָא טרַאּפש יז)

 ,ךיז םעד ףיוא טכירעג בָאה ךיא :בויא

 !טרַאװרעד ,טרַאװרעד ס'בָאה ןיא

 (ּפָאק ןופ רָאה סנפיוה סיוא ךיז טסַײר)

 !רימ ייוו !רימ ייוו

 ,ןפָארטעג טינ גנילצולּפ רימ טָאה קילגמוא סָאד

 !טסּוװעג !טסּוװעג בָאה ךיא
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 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמת

 :בויא

 :ענמּת

 !רימ ייוו !רימ ייוו ,ָא

 ןפָא ןריט ענַײמ ךרוד טינ ,ןיינ

 .געוו ןטיירב ןופ רימ סע זיא ןעמוקעג טינ ,ןיינ

 ,טסורב ןיא ָאד רימ רעווש ןוא גנַאל ןגעלעג זיא סע

 המיא ןיא טכענ יד בָאה ךיא

 ,ןפָאלשעג טיִנ

 ...געט יד טכַארברַאֿפ קערש ןיא רעקיבייא ןיא

 ,טסּוװעג טסָאה וד

 !טגָאזעג טינ רימ טסָאה ןוא

 (רעדיילק יד טטַײר) ?ןגָאז ריד טנעקעג סע ךיא בָאה יו

 ,טגָאלקַאב טייהרעקידעבעל ךַײא בָאה ךיא ,ענַײמ רעדניק ,ָא

 .ןגָאװטױט רעַײא ןעגנַאגעגכָאנ ןבעל רעַײא ַײב

 (דרע'רד ףיוא סיוא יירשעג ַא טימ ךיז טיצ)

 !ליוו

 | !ענמּת

 ?ךימ ןזָאלרַאפ ךיוא טסליװ ?ךיוא וד

 !ךיג ךיז ףיוא בייה

 ,רָאנ םיטש ןַײד רימ ןרעה זָאל

 !ענמּת

 (דרע'רד ןופ ,ץכערק ַא טימ)

 - ךיא

 --רעטנוא ךימ טלַאה ןוא ,ףיוא ייטש

 -- רעִירפ ךָאנ טסּוװעג ס'בָאה ךיא

 (דרע'רד ןופ ףיוא ךיז טסַײר)

 !בויא

 !סע טגָאזעג טינ רימ טסָאה ןוא טסּוװעג טסָאה וד

 --ךָאנ רעירפ סע וד יװ ,ריד טימ סייוו ךיא ןעוו ,ךַא

 ךָארב יד רימ עדייב ןטלָאװ רשפא

 יןטימעג

 .ןטיהרַאפ טינ םענייק לרוג ןופ ןעק ןעמ !זדנוא ייוו

 !סע טגָאזעג טינ רימ טסָאה ןוא טסּוװעג טסָאה וד

 ,ןלייט קילגמוא םעד רימ טימ טלָאװעג טינ טסָאה

 .גנולייה ַא ןעוועג ריד טלָאװ ץכערק סנטייווצ ַא
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 --ןריולרַאפ ץלַא טסָאה וד ןעוו ,ךַײר ךָאנ ןעוועג ןיב ךיא
 ןטילעג ןיילַא טסָאה וד

 ...סע טגָאזעג טינ םענייק ןוא

 ,ןריובעג ןיז רימ טסָאה וד :בויא

 ,רעטנומ ןוא קרַאטש ןוא טנוזעג

 ,עטקָאטעג ,עקיסקיוו ,ענייש רעטכעט ןוא

 !רעטכעט ןוא ןיז

 ,רעטכעלעג ןקיכליה רעייז רַאפ ןקערש ךיז געלפ ךיא

 ,ןקערש ךיז ןרעייז לכיימש ןטסדנימ םעד רַאפ

 ,ןקעו ייז ףָאלש ןופ געלפ ךיא

 !טּפָאלש :ןכַאװ רעייז ןיא ייז ןטעב ןוא

 :טפָאהעג טסָאה וד
 -.יָאי ,ןַײז טוג טעוו'ס ,טוג יא'ס

 (לקַאװ ַא ךיז טיג) !טסּוװעג בָאה ךיא ...טינ ךיא

 (רעטנוא םיא טלַאה ןוא וצ םיא וצ טפיול) !בויא :ענמּת

 ...רעירפ סע טסּוװעג בָאה ךיא :בויא

 ?סָאװ :ענמּת

 ,טזומעג טָאה יז !טמוק יז :בויא

 ,העש עזייב יד ,יז ,ןעמוק ךָאד טזומעג

 !סָארדרַאפ ןוא קילגמוא ןסיורג ןופ העש יד

 !ןיז ,ענַײמ ןיז ,ענַײמ רעטכעט ,רעטכעט ,ָא
 ןיב ךיא

 םוטש ןוא קירעיורט ןוא קייורמוא
 ,זיוה ןקידבוט-םוי רעַײא ןעגנַאגעגמורַא
 ...םורַא ,םורַא

 ,ןיהַא טינ לָאמ ןייק ןעגנַאגעגנַײרַא טשינ
 ןסָאנעג טינ

 ,סיורג ןטייקיטכיל יד ןופ ןוא ןענַײװ יד ןופ

 ...ןסָאגעג טרָאד ןלופ ןיא ךיז ןבָאה סָאװ
 רעטצנעפ ענעפָא יד ןופ זיא דיירפ יד

 סױרַא רימ וצ ערעייז
 .ןקָארשעג ךימ ןוא

 ?סָאװ רַאפ :ענמּת
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 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 ?ןלעפעג טינ ריד זיא סָאװ

 ,עטסנעש ענַײמ רעטכעט ,עטסקיטכיל ענַײמ ןיז

 ,ןקָאל עצרַאװש יד עכעלקילג טינ טפרַאוורַאפ

 ,סנרעטש עכיוה יד

 .סוּכ רעיא ןבייה םַײב

 ןלָאצַאב קילג ןּפָארט ןדעי רַאפ טעװ ריא

 .ןרערט טימ ,טולב טימ

 ױזַא ןייש טינ טגניז ,טינ טגניז ָא

 ,ןעגנוי ענַײמ עליווו ריא ,עניַײמ רעטכעט ענייש ריא

 ?ןעגנוזעצ ױזַא ךיז ךעליירפ ריא טָאה סָאװ

 ?ןעמיטש יד יַײרפ ןוא ױזַא ךיוה ןוא

 -.ןענַאטשרַאפ טינ סע בָאה ךיא

 ,ענמּת

 ,רעדניק ענַײד ַײב ןעוועג טסיב וד

 ןלָאװקעג ןוא טרָאד ןעוועג קינייװניא טסיב

 ,סונעג םעד ןיא ןרעייז ןיא ןלופ ןיא

 ןענַאטשעג ןיב ךיא ,ךיא ןוא

 רעטניה ןרָאװעג ןיב ןוא

 ...יורג רעטצנעפ ערעייז

 ?ױזַא סָאװ רַאפ

 !טסּוװעג בָאה ךיא

 .ןלָאצַאב ץלַא רַאפ טעוו ןעמ

 ,ןיז עניײמ ריא ענעטָארעג ,ענַײמ רעטכעט עסיז ,ָא

 טייהרעליטש ןסיורד ןופ טקוקענוצ ךיז בָאה ןיא

 -- דיירפ רעַײא וצ

 .ןיז ןופ ּפָארַא ןיב ןוא

 --ץנַאט ןיא ןעזעג ךיז ןעיירד ךַײא בָאה ךיא

 ץנַאט רעַײא ןוא

 .ץנַאג טרעטישרעד ךימ טָאה

 טלַאטשעג ערעטצניפ ָא ,לקנוט ןטָאש ַא יו ןיב'כ

 טנעה טימ ענעכָארברַאפ טימ ןלַאפעגוצ

 --טנעוו עקידנסיורד עטלַאק וצ

 !דלַאװעג
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 :ענמּת

 !ןלָאצַאב ךָאד סע טעװ ריא
 !םיהלא

 ,הללק ַא ןָא טגָאז ,ןָא טגָאז ענַײז הכרב עדעי

 ,סיוא הללק ַא ךיז טזָאל הכרב רעדעי ןופ ָאי ,ָאי

 .סיורג קילגמוא ןַא טמוק םעניילק ַא קילג ַא ךָאנ

 - =ךָארב רעד סיורג ךַא ,סיורג ןוא ןגינעגרַאפ רעד ןיילק

 ...ךָאנ קיטייװ ַא ךיז טּפעלש גונעּת ןטסדנימ ןדעי ךָאנ

 --טיונ יד ןכעלעמַאּפ ,גָאטליױװו רעד טדניוושרַאפ ךיג
 ...טיוט רעגנַאל ַא טמוק ןבעל ןצרוק ַא ךָאנ

 ,ףָאלש ַא רעקיבַײא ןַא ןַײז ךַאװ ןצרוק ַא ךָאנ

 !ףָארטש יד קידארומ יװ ,גנונױלַאב יד קיטשינ יו

 !םיהלא

 :םיא ןפָאלרַאפ געוו םעד ןיב ךיא

 ףָאש ןטכָאשעג

 רעדניר ןוא

 :רעדניק ענַײמ רַאפ ןעוועג ליטש ללּפתמ

 !ביגרַאפ

 !טָאג ָא ,ייז ןדיירפ יד ביגרַאפ

 ,ביל רַאפ ןָא םענ ערעייז ןעגנַאזעג יד ןוא

 !דָאנעג !דָאנעג

 !טלָאצַאב ייז רַאפ בָאה ךיא

 ?טקיליװַאב טינ ס'טסָאה

 --טלָאװעג טינ ס'טסָאה
 ,דניר ַא טימ טנגונַאב טינ ךיז טסָאה וד

 ,עמורפ יד טימ ענַײמ תוליפּת יד טימ טינ

 ןבעל סָאד טסליוו וד

 ,דניק ַא ,דניק ַא ןופ

 ...שטנעמ ַא ןופ
 ןבעגעג ייז רימ טסָאה וד

 -- ןעמונעג ןוא

 (דרעירד וצ טלַאפ) !טשטנעבעג ַײז

 .(םיא רעביא טינק)

 .גנַאהרָאפ
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 טקַא רעטייווצ

 ןענָאזרעּפ

 בויא

 ענמּת

 ןמיּת ןופ זפילא

 חוש ןופ דדלב

 המענ ןופ רפוצ

 הנכש יד

 ןטׂש רעד

 לוק סטָאג

 למיה ןיא

 (רעמ טינ ןוא למיה רעיורג ַא)

 (קירוצ ןוא סקניל ףיוא סטכער ןופ ןברַאג עצנַאג ןלַאפ) :ןלַארטשטכיל

 (סטכער ףיוא סקניל ןופ ץרַאװש טלַאפ) :ןטָאש ַא

 ?רעוו :לוק סטָאג

 ?רעהַא רימ וצ טכַײלשעגנַײרַא טָאה רעוו

 טרעטשעגמוא םענַײמ למיה םעד טָאה רעוו

 ?ןטָארטַאב

 .ןטֹׂש רעד ,ךיא :לוק סנטׂש

 ?ןענַאװ ןופ :לוק סטָאג

 .דרע'רד ףיוא ריצַאּפש ַא ןופ :לוק סנטׂש

 טכער ךיז טקוקעגוצ וטסָאה יצ :לוק סטָאג

 ?טכענק ןַײמ ןבויא וצ

 .ןענַארַאפ רע יוװ ַאזַא ךָאנ ןעד זיא יצ
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 :לוק סנטׂש

 :לוק סטָאג

 :לוק סנטׂש

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 ןעוו וטסָאה יצ

 ?ןעזעג ןיוש ןכלעזַא

 !סטכעלש ןופ טיהעגּפָא ןוא םורפ ןוא ךעלטנרָא

 !ןעוועג יוװ ןביולג ןיא קרַאטש ךָאנ זיא ןוא

 ,טסיב וד סָאװ ןטׂש וד ,טדערעגנָא רימ וטסָאה
 !טסיזמוא םיא ןדנעלרַאפ

 !לעפ רַאפ לעפ

 !לעז ןַײז רַאפ רע טיג רָאנ טָאה רענייא סָאװ ץלַא ןוא

 ףיוא רָאנ טנַאה ןַײד בייה וד

 ,ףױרַא םיא ףיוא גייל ןוא
 ,ןײלַא םיא ףיוא

 ,ןייב ןַײז ןָא ריר ,בַײל ןַײז ןָא ריר

 ןיוש ןעז ,ןיוש ןעז טסעוו
 ...(ןשטנעב) --ךיד טעוװ רע ...טעוו רע יו

 !טכַאמעג !ןלפוא}

 !טכַאמ ןַײד ןיא רעביא םיא ביג ךיא

 ,לעז ןַײז טיה ,רָאנ טיה וד

 !טולב ןַײז

 (סקניל ףיוא סטכער ןופ ךרוד טפיול ןטָאש רעצרַאװש רעד) טוג

 גנולדנַאװרַאפ

 טלעצ סבויא

 בַײל ןרעביא דמעה יד ,טרעביושעצ רָאה עיורג ּפָאק רעד ,בוטש ןטימ ןיא לקנעב ןקירעדינ ַא ףיוא טציז בויא)

 .(ןעגנַאהרַאפ לקנוט רעטצנעפ יד .קרַאטש ךיז טצַארק רע ,ןפָא טסורב יד ,ןטיוצ ןיא ןסירעצ

 !ענמּת

 (סטכער ,טנורגרעדָאפ ןופ ןַײרַא טמוק)

 ?גָאז ,וטסליוו סָאװ

 !גָאט ןרעוו לָאז

 .(לעה טרעוו'ס ,רעטצנעפ יד ןקעדרַאֿפ סָאװ ,רעכיט יד ּפָארַא טּפעלש יז) !גָאט זיא'ס

 ...גָאט רעסיורג זיא'ס

 (ךיז טצַארק)
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 .ןּפַאכ םעטָא םעד םיוק ןעק'כ

 !טולב זיב ױזַא ךיז עּפַארד טינ :ענמּת

 !עּפַארד טינ

 !...ַא ...ַא ;בויא

 ,..טוג ייא

 ,ַאזַא ךימ ןלַאפַאב שינעסיײב ַא

 ...םעזוב רעצנַאג רעד ,ָאד ,ָאד

 ...ןעזוצ טינ ס'נעק ךיא :ענמּת

 ,וצ ךיז קוק ,ךיז קוק ;בויא

 ?וד טינ בוא עשז ןעד רעוו

 --בַײװ ןַײמ טסיב וד

 !טסעּפ ַא ןופ יו רימ ןופ טפיולטנַא בַײװ ןַײמ

 ?ןָאט ןעד בַײװ ַא ןעק סָאװ !בַײװ ןַײד :ענמּת

 זִא ךימ קוק ,ךימ ןָא קוק - :ב"א
 !ןיוש עז ךיא ...עז ךיא :ענמּת

 :טסעז וד ...טסעז וד ;בויא

 ,טנערב רעייפ ַא ,טנערב םע

 --ןשעל טינ טסנעק ןוא

 !בַײװ

 בַײל עצנַאג ןַײד :ענמּת

 .ןדנּוו טימ טקעדַאב ךָאד זיא

 --טנעה ענַײמ ןוא :בויא

 ןדנובעג יו עדייב יד טנעה ענַײמ
 --עטייווצ יד יא ,ענייא יא
 ,עדייב ןברָאטשעגּפָא יו
 !ןיוש טנעה ענַײמ טינ ליפ ךיא

 ...ןשטנעמ ןפור לעוו'כ :ענמּת

 !ףור טינ ,ןיינ ;בויא

 --וד ,וד

 ,וצ םוק וד רָאנ

 ,ףוג םוצ ןקיצערק םוצ

 !ןיינ ...םענַײמ וצ
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 ,ןיינ !טינ ךיוא וד
 !טנוה ַא יו רעביא ךימ ןיילַא זָאל

 !ןילַא !ןײלַא

 !דנּוװ ַא -- ףוג ןייק טינ זיא'ס

 ...דנּוװ עסיורג ַא ,ענעסעגעגנָא ןַא
 ...!"יוו :ענמּת

 ...ייֵג ,ענמּת יג ;בויא
 (עזױּפ .ּפָא) :ענמּת

 !ענמּת ;בויא

 ?סָאװ ?בויא סָאװ :ענמּת

 ,סָאמ ַא ןָא ךָאד דַײל ךיא ;בויא

 ,..טכַאמש ךיא
 .גָאז ָא ,ריד ןפלעה ךיא ןעק סָאװ :ענמּת
 !טכַאנ ןרעוו לָאז ;בויא

 ,גָאט ןיוש ןעוועג גונעג ,גונעג זיא סע

 !טכַאנ ןרעוו לָאז

 --ץערק יד טינ ,ןיינ

 ץל רעד ,גָאט רעד טכירק סָאד

 .בַײל ןפיוא רימ
 בַײרט ,ענמּת םיא ּפָארַא בַײרט

 --ּפָארַא רימ עצײלּפ ןופ ץל םעד

 וּפָאק ןפיוא רימ טציז רע

 !טכַאל ןוא רימ ףיוא טַײר רע

 !טכַאנ ןרעוװ לָאז

 !לַײא ,ךיז לַײא ָא ,ןירעכירק ָא ,ןוז ָא

 --גָאט ןרעוו לָאז'ס ױזַא טלָאװעג טסָאה וד :ענמּת

 ,טצכערקעג טסָאה וד

 טצכעלעג

 .ָאד םיא ךָאנ

 !ענמּת ;בויא

 -- םיא טלָאװעג ,טלָאװעג טשרע בָאה'כ

 ...ןטלָאשרַאפ דלַאב ןוא

 !לַײװ ַא ףיוא םיא טלָאװעג ,טלָאװעג בָאה ךיא
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 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 ,ןדלָאגניג ןוז ַא טימ טינ גָאט ןייק ליוו ךיא

 !גנַאל וצ זיא רע

 -ץיוו רעקילַײװגנַאל ַא

 !ץילב ַא גָאט ַא ליוו ךיא
 --טכַאנ יד ױזַא ןוא

 !טכַאמעג ץרוק --ץרוק

 ,לענש-לענש ךיז ןטיַיב ןלָאז יז

 !לעה ָאד ןוא -- רעטצניפ ָאד

 !גנַאל ןטרַאװ טינ ןעק ךיא
 ...קנַארק טסיב

 ...קנַארק ,ָאי

 ...ייוו

 ...ייג ,ענמּת יג

 (עזױּפ ,ּפָא)

 (ּפָארַא קיטכעמנָא טלַאפ ,ךיז טצַארק רע רעכלעוו טימ טנַאה עטכער יד ,טנעה יד טימ סמערָא יד ךיז טצַארק)

 !ענמּת

 ?םורַא ךימ וטסגָאי סָאװ

 (ןײּפ ןיא ךיז טעב)

 ...םוק ,ךיד ףור ךיא

 ...טסיײרש וד ,טינ ךימ טספור וד

 (םערָא ןטכער םעד טנַאה רעקניל רעד טימ טצַארק רע) !טסַײב רימ ,טסַײב רימ

 !גונעג

 !גונעג ...ןיוש טקיטולב םערָא רעד

 ...ךָאנ ,ךָאנ

 ...גונעג ןיוש ריד ןַײז לָאז .גונעג

 .טרָא ןופ ךיז ןריר טינ ןעק ךיא

 ,ךָא ,ךָא
 !גורק םעד גנַאלרעד

 (גורק ַא ןָא טמענ)

 ,טרָאד ןלופ םעד טינ ,ןיינ

 .קנַארטעג םעד טינ ףרַאד ךיא

 ,גנַאלרעד ןקידייל םעד

 !םעד טָא
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 (םיא טגנַאלרעד) :ענמּת

 .םענ ,ַאנ

 (םיא טכערבעצ ,דרע'רד ףיוא םיא טרעדַײלש ,גורק םעד ןענמּת ןופ טמענ) :בויא

 !טָאג ָא :ענמּת

 ?דָאש ַא ריד זיא'ס :בויא

 ...דָאש ַא ריד זיא גורק רעד
 ?ןברַא ךיד טעוװ רעװ ?ייז וטסטלַאה ןעמעוו רַאפ
 !ןברַאש ַא ףרַאד ךיא ,גורק םעד ךערבעצ

 (סמערָא יד טצַארק ןוא ףיוא לברעש ַא טבייה רע)

 ,ףרַאד ךיא ,ףרַאד ךיא ,ףרַאד ךיא

 ,ףרַאש ןברַאש ַא ,טרַאה ןברַאש ַא
 ,ןצַאשוצּפָא טינ זיא ,םיא ףרַאד ןעמ זַא ,ןברַאש ַא

 ,ףרַאד ךיא

 (טולב זיב ךיז טצַארק) !ןצַארק ךיז ףרַאד ךיא

 ,..ייוו :ענמּת

 ,ייֵג ,ענמּת ייג ;בויא

 (עזיוּפ ,ּפָא) :ענמּת

 !ענמּת :בויא

 (קירוצ טמוק) :ענמּת

 ?רעדיוו סָאװ

 !ןברַאטש ליוװ'כ ;בויא

 ,ןברַאש םעד םענ ,ַאנ
 רעדינַא רימ רעטניה ךיז לעטש ,םענ

 .עצײלּפ יד ,רימ עצײלּפ יד ץַארק ןוא

 ?ןצַארק סָאד טפלעה סָאװ :ענמּת

 ,ןציירעצ ךָאנ רערעמ ענַײד ןדנּוװ יד לעװ ךיא

 ...ןצַארעצ ,ייז ןציירעצ
 !ץַארק ;בויא

 ,ץערק יד ץיירעצ ָא ,ייז ץיירעצ
 ...ץַארעצ ןוא ייז ץיירעצ

 ץעזעצ
 ,ענמּת ,רעדילג ענַײמ
 ,רעדילג עלַא ענַײמ
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 :ענמּת

 :ןטׂש

 :ענמּת

 ;בויא

 :ןטש

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 ,ָאד םיטש ןייא ןיא ןעַײרש ייז ,יײיז עלַא

 :רעטיצ ןייא ןיא

 !ץַארק

 (ןבויא רעטניה ךיז טלעטש ,לברעש םעד טמענ)

 לברעש םעד סױרַא לענש ץילב ןוא טכיַײל טמענ ,ןענמּת וצ טייג ,טנורגרעטניה ןיא סקניל ןופ ןַײרַא טכַײל טמוק)

 (טנַאה ריא ןופ

 (טנעה יד טימ טלפייווצרַאפ טפרַאװרַאפ ,טינ סע טליפ)

 !ןיינ ,טינ ןעק ךיא

 !ץַארק
 (עצײלּפ יד םיא טצַארק ןוא ןבויא רעטניה ךיז טלעטש ןיילַא רע ןוא ,טַײז ַא ןיא ּפָא טכַײל ריא טסיוטש)

 (ןגיוא יד ןגינעגרַאפ רַאפ טכַאמרַאפ)

 !ךָאנ ץַארק
 --ךָאנ רעפיט ץַארק

 !ךוּת ןיא ,ןַײרַא ךוּת ןיא ,ףיס ָאי

 (טנעה יד טכערברַאפ)

 !ךָארב ַא ,ייוו ,קילגמוא ןַא טרעשַאב

 (ןָא ץיה ןיא יו ױזַא ריא טקוק)

 ..יַאש

 !ןיינ ,טינ ןעק ךיא

 .ןײלַא ךיז ןופ ךיז עצײלּפ יד טצַארק סע

 (טנעה יד טכערב)

 ...ַאזַא טָא קילגמוא ןַא

 ...ַאש ...ַאש

 ,רעטש טינ

 (טלפײװצרַאֿפ טלכיימש) !רעוו ךימ טצַארקעג טלָאװ'ס יו

 !רע ןצַארק לָאז

 !ץערק ןייק טינ ןענעז סָאד

 -.ץענ ַא רימ רעביא ןטכָאלפרַאפ טָאה ןעמ

 ,ץל ַא ,טרָאד רענייא ןוא
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 ;ןטׂש

 ;:ענמּת

 :בויא

 :ןטׂש

 :ענמּת

 :בויא

 ;ןטׂש

 (טלפײװצרַאֿפ טלכיימש) ...טצעה ןוא ,טצעה ןוא טייטש

 !ןצעה רע לָאז

 !טוג יא ...ַא

 ,ןצענ ייז ,ןיוש ןצענ יז

 !טולב יא ןוא רעטייא יא :קוק ַא ביג

 -- ןעניר ,ןעניר יז

 ...ןענוז יד רימ ןעיײגרַאפ'ס

 -- ןּפָארט ַא ךָאנ ןּפָארט ַא ,זַײװנּפָארט ןעניר ייז

 עּפָאר ןייק טינ זיא'ס

 ,אמט ַא ,ןקיצערק ַא שטנעמ ַא ןופ
 ןעמיוז !ןעמיוז זיא'ס

 ,ןדייל-עביל ןיא ענעגנַאגעגפיוא

 ןדיירפ-עביל ןיא

 !ןסָאשעגסיוא

 ןסָאגעגנַײרַא ךיז ןטלָאװ יז ןעוו

 -- בַײװ ַא ןופ ןפיט ןיא טכַארט ןיא

 :ןריווושעג טלָאװ ךיא

 !בַײל ריא ןיא ןייגפיוא רעדניק ןטלָאװ'ס

 ...ןריובעג ןַײּפ ןיא רימ יז טלָאװ רעדניק

 (סקניל ּפָא קירוצ טפיול ןוא ןדייר לָאז יז ריא טסיוטש .ןענמּת וצ טפיול)

 (סטכער ןופ)

 !בויא ָא

 (קורדסיוא ןקידנדַײל ַא טימ ןטׂש םוצ ףױרַא טקוק ,ּפָאק םעד ףיוא טבייה)

 ?ַאה

 (ןטַײז עדייב ןופ םיא ןבענ ןעייטש יז .טרָא ןַײז ןופ ּפָא טפיול ןוא סיוטש ַא רעדיו ריא טיג)

 (סױרָאֿפ לסיב ַא טערט ,טנעה יד טכערברַאפ)

 --דניוו ןוא ייוו ,ָא

 ?דניז עכלעוו רַאפ ?סָאװ רַאפ ?סָאװ רַאפ

 ?ַאזַא ףָארטש ַא

 (ןטֹׂש םוצ רעדיװ ןדנָאװעג)

 ?ַאה

 (טרָא ןַײז ףיוא ּפָא טפיול ןוא ןדייר וצ ןָא רעדיוו ריא טגער)
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 ...ייוו ,רימ ייוו :ענמּת

 ,יינש ַא טימ יװ ץנַאג ןטָאשעגסיױא טסיב

 ,זָארג ַא יו ןירג ןוא

 -- ריוושעג ןייא טסיב

 ?סָאװ רַאפ

 ?ריד סע טמוק ָא ,סָאװ רַאפ

 (טיַײז סנטׂש ןיא) :בויא

 ?סָאװ ַאה

 (ךָאנ קיטייו ריא ןיא םיא טמירק ,קיסָארדרַאפ) :ענמּת

 "?סָאװ ַאה" "?סָאװ ַאה"

 -טיַײצ ַא ריד וצ דייר ךיא

 !טַײז ןיַײמ ןיא טינ טסקוק וד ,וד ןוא

 ...ןיהַא טסקוק וד ,וד ןוא ָאד ךָאד ייטש ךיא

 (טלֿפײװצרַאֿפ) ?ןיב ךיא ּוװ טינ טסייוו וד

 !בויא

 ,גָאלק ַא ,יוא

 ,גָאז ,גָאז

 !גָאז ,ענמּת זיא ּוװ

 ,טייטש יז ּוװַא ןָא רעגניפ ַא טימ זַײװ

 ,דייר ענַײמ טינ טסרעה ,טינ טסרעהרעד

 ...ךיוה ץנַאג דייר ךיא םגה

 (גנושימעצ ןיא) ,ךיוא ךיא -- ןיילַא ךיא ןוא

 ליפעג סָאד בָאה'כ

 ,ליוו ךיא סָאװ טינ גָאז ךיא
 ...ןיימ ךיא סָאװ טינ

 -- ןיילַא ךיא

 --ליורג ַא םורַא טמענ ךימ

 !ליוה ,ןצנַאג ןיא טליוהעגסיוא ןיב'כ

 --ליומ ןַײמ ןופ טדער ריד וצ טדער ץעמע ןוא

 ...ךַאז ענדָאמ ַא

 (ףָאלש ןפיט ַא ןופ ןקעוו ןלעוו םיא טלָאװ יז יװ)

 !בויא

 !ךַאװרעד !ךַאוװרעד
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 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 קיש ,רימ קנעש
 ...קילב ַא

 .ריא רעביא רע טרעטַאלפ ךוט ןצרַאװש ןטייווצ ַא טימ ןוא ,לויט ןצרַאװש ַא ףױרַא ריא ףיוא זייב טפרַאװ)

 (יז טגָאירַאפ

 (ךיק רעד ןיא -- טנורגרעדָאפ ןיא טטכער ,טמוק יז ּוו ןוֿפ ּפָא טפיול)

 (ריא ךָאנ ּפָא)

 (עזױּפ)

 (טַײרש .טינרָאג קידנסיװ טינ ,קידנעעז טינ ,וצ טלמוטעצ ךיז טקוק)

 !ענמּת

 (ףור ןפיוא קירוצ טמוק)

 !ןיוש רעדיוו סָאװ

 (םיא טרַא סָאװ ,סָאװ סעּפע ןענָאמרעד ךיז ליוו) !ענמּת

 ?סנױזַא טגָאזעג רימ וטסָאה סָאװ

 - טרעהעג טוג טינ בָאה ךיא

 ?טגָאזעג וטסָאה סָאװ ,גָאז

 - טגָאזעג טינ טשינרָאג בָאה'כ

 ?ךימ וטסגָאי סָאװ

 ,טגָאיעג ןוא ךימ ןָאטעג רָאנ טסטלָאװ

 ,רעהַא ךיק ןופ

 ...ךיק ןיא ָאד-ןענַאד ןופ

 !ןרעטַאמ ךימ ףיוא רעה ,ףיוא רעה

 ךיז טסרטּפ וד

 ךימ ךיוא ,ךימ ךיוא טסליוו ןוא

 ...ןרטּפ ןעמַאזוצ ריד טימ

 !ענמּת

 ?וד ?ענמּת וטסיב יצ

 ...ור וצ זָאל ַײא

 | !ענמּת

 ?ךַארּפש ןַײד ?ךיד ךיא רעה יצ

 ...!ךַאמעג זָאל ,ךימ זָאל

 (ּפָאק ןיא ןטסיופ עדייב טימ ךיז טּפַאלק)

 --ענמּת

 סיוש סנעמעוו ןיא ...בַײװ ןַײמ
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 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטֹׂש

 :בויא

 !סױרַא ...ךיז טמערַאװעג בָאה ךיא

 ,רעהַא ָאד לָאמ ןייק טינ םוק ןוא סױרַא

 רעמ ךיז זַײװַאב טינ

 !ןגיוא ענַײמ רַאפ

 (םינּפ ןַײז סיוש ןיא ןַײא טבָארג ,סיוש סבויא וצ טינק ,וצ טלַאפ)

 ...ביגרַאפ ָא ,רימ ביגרַאפ

 -- ןגױלפעגסױרַא ליומ ןופ סברַאה ַא טרָאװ ַא זיא רימ

 ...ביל ךימ בָאה

 ,ביל ךיד בָאה ךיא

 - רעירפ יװ ךָאנ רערעמ ןוא ,ביל ָאי

 (טרירעג)

 !בויא

 ...רערעמ ךימ ביל טינ טסָאה ,ענמּת ,רעבָא וד

 -- סע ןייטשרַאפ ןעק'כ

 ...טינ ןייש ןוא גנוי טינ ,ױזַא קנַארק ןיב'כ

 (סיוש סבויא ןופ ּפָאק םעד ףיוא טבייה)

 ,טינ ןייוו ,ענמּת טינ ןייוו

 ...ןרערט יד ּפָא שיוו

 ,ןריולרַאפ ,דרע'רד ףיוא ץלַא יוװ ,ךיד ךיוא בָאה ךיא

 ,בָאג ןוא בָאה ןַײמ טימ ןעמַאזוצ

 .ןריובעג רימ טסָאה וד סָאװ ,רעדניק ענַײמ עלַא טימ

 (ןפיוהטנַאה ןקידייל ַא ךיוה ףיוא טבייה רע)

 !ּפָאצ ןַײד וּפָאצ ןַײד

 . -לָאװ יװ רע זיא ךייוו ןוא םערַאװ-סערַאװ זיא'ר

 !לָאמ ַא ןופ ענַײד עצרַאװש יד ,רָאה יד

 ...ןיוש טיורגרַאפ טַאהעג ךָאד ןבָאה ייז

 !רָאװ טינ !רָאװ טינ

 ,רָאה יד סע ןענעז ענַײמ

 ...יורג ןרָאװעג ירפ ױזַא ןענעז סָאװ

 !ןיוש טיוט -- ןעגנַאלרַאפ יד ענַײמ ,ענַײמ

 | !יורפ ...ענמּת ,ָא

 לטיור ַא טימ ךיז טקעדַאב טָאה םינּפ ןַײד

 -- קיריצ ןרָאי טימ לָאמ ַא יו !
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 ?טסקנעדעג

 ...קילג סָאד טניווועג ,בוטש רעד ןיא ,ָאד טָאה סע

 ?טסקנעדעג

 --דניצַא ,טנַײה ןזעוועג טלָאוװ'ס יו

 טסקנעש וד

 !ךַא ...רימ ןוז ןטצעל םעד

 ...דניק וצ רעווש טסייג

 ,ךַאװש רעייז טסיב ,ךַאװש טסיב

 ,טעב םַײב ,ריד ןּפָאקוצ ייטש ךיא

 :טעב ןוא

 "!טָאג ָא"

 ,ייו רעטצעל ןַײד ןעוועג זיא סע

 טָאה גנילצולּפ ןוא

 .יירשעג סמענערָאבעג-ַײנ םעד בוטש ןיא טכליהרַאפ

 - ָאד םיטש ןַײז ךָאנ םיא טסכַאמ וד --וד ןוא

 !ענמּת

 (דניק םענערָאבעג-ַײנ ַא ןופ ןעיַײרש סָאד ךָאנ טכַאמ) :ןטׂש

 '...ַא ...ַא

 ...ַאש :בויא

 .ןריובעג ןַײז ַײב ,טכַאמעגכָאנ םיא טסָאה וד

 ...ןעוועג ןרעפיטש ַא טסיב - רענַײד ןיא ,דיירפ רעד ןיא

 ,ןריולרַאפ םיא ןבָאה רימ

 ,ןעז טינ ןיוש םיא רעמ ןלעוװ רימ

 -- ןכָארבעג זדנוא ןענעז רעצרעה יד ןעוו טצעי

 !םיא ךָאנ טינ ךַאמ

 (ןענייו ןָא טבייה) ...ַא ...ַא ןטׂש

 .ייז ָאטינ --ייז עלַא ןוא ,ןיוש םיא ָאטינ

 'לַא רעדירב ענַײז טימ ,ָא ,ןעמוקעגמוא זיא'ר

 ,ןזָאלברַאפ ןוא ןעמוקעג ךעלעטניוו יו

 ,לַאטש ןטנערברַאפ ַא ןיא םוא ןעמוק ןסקָא יװ

 ...גייטש רעטּפַאלקעצ ַא ןיא ךעלעגייפ יו

 !טרַאעג טינ ךיד טלָאוװ'ס יו --וד ןוא

 (ןבויא ןופ ּפָא לסיב ַא טערט)
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 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 ;בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 ;ןטׂש

 :בויא

 !טסגייל וד

 ,טרַאנעג ריד ךָאד טָאה ןעמ

 - טסגיַײװש וד ,וד ןוא

 !ךיוא גַײװש

 ,גיײוװש ךיא

 !ןיינ ,טינ גַײװש וד ,וד רָאנ

 !טרָאד םיא ַײב ןָאמ וד ,וד ןוא ,ריד ַײב ןָאמ ךיא

 !ענמּת

 ,טוג טינ טסדער וד

 ,ןייש טינ
 - ןײלַא טָאג רָאנ ,טינ עקַאט ןסייוו רימ

 ...טוט רע סָאװ ,ךָאד סייוו רע

 !סייוו רע !סייוו רע

 - ךיוה ןגיוא יד יײברעד טסבייה ןוא

 ...סייוו רע

 !ךיוא ןסיוו סע טספרַאד וד

 (גנולפייווצרַאפ ןַײז ןיא ןרױלרַאפ)

 ...סייה רימ טרעוו סע

 - ךָארב ןיַײמ סיורג ןוא סיורג רענַײמ קילגמוא ,ָא

 ,ןגָארטרַאפ טינ ענַײד רעטרעוו יד ןעק ךיא

 !ענמּת

 ָאד םירג ןַײמ ןיא ךיז ביג'כ ןעוו

 .ךָאנ

 --גָאמ ךיא ,גָאמ ךיא ןעוו ןוא

 !ןגָאלשעג ךיד ךיא טלָאװ

 (וצ םיא וצ טייג)

 !גָאלש

 ןַײז וצ םיא טפרַאװ ,ךיז וצ םיא טּפעלש ,םערָא ןרַאפ גנילצולּפ םיא טּפַאכ ,טקָאטש ,טנַאה ןַײז ףיוא טבייה)

 (סיוש

 ...יורפ ןַײמ ,ענמּת

 !גָאלש !גָאלש

 (ןָא םיא טקוק)

 !ענמּת
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 :ןטׂש

 :בויא

 ;ןטׂש

 :בויא

 !גָאז ,סע זיא סָאװ ?סָאװ גָאז

 ,ןעמונעגמורַא ןוא ןגָאלשעג ךיד ןרעג טלָאװ'כ

 ,ױזַא טנַײפ ךיד טצעי ןעמוקַאב בָאה ךיא

 --ןעמוקַאב טצעי ךיד ביל ,ךיד ױזַא ביל ןוא

 !גָאלש ,ךימ גָאלש

 (ּפָארַא דלַאב יז טזָאל ,ןָא קימירג םיא טקוק ,טנַאה ןַײז םיא רעביא ףיוא טבייה)

 !בַײװ ןַײמ ענמּת

 ?בַײל ןַײד סַײװ ךיז טקעדעגפיוא וטסָאה סָאװ

 (טסורב סנטׂש ןפיוא םיא טלַאפ ּפָאק רעד) ...וצ קעד

 ?וד ?סע טסיב וד

 ...ךימ םענ ,ךימ םורַא םענ ...!ענמּת ןַײמ

 (העונצ ַא ןופ ענימ ַא טימ)

 ...ךיז םעש'כ

 ,סייוו ךיא ...קידוועמעש טסיב

 ,סייה ךיד טקעדעגוצ בָאה ךיא ןעוו

 םייהעג ןוא ןטלַאהַאב

 -- םייה רעזדנוא ןיא

 לָאמ סעדעי עקידוועמעש ַא ,וטסָאה

 | ;ןגיוא יד טכַאמעגוצ

 - ןר'יוא יד ףיט ןשיק םעד ןיא ןבָארגרַאפ

 .ןפָא ןגיוא יד בָאה ןטלַאהעג ,רעקידניז ךיא

 --לוק ןפיוא ךיוה ,טמורבעג ריד ןגעקטנַא

 ...ןפָאלשַאב ךיז ןזָאלעג ,עקידוועמעש ַא ,טסָאה וד

 ,ןריובעג רימ רעדניק וטסָאה -- עקידוועמעש ַא

 יי ןגיוזעג יז

 .  .:ןגיױצרעד ןוא

 ןעוועג קרַאטש אנקמ בָאה ךיא ...?טסקנעדעג

 ,ןוז םענעריובעג-טשרע ןַײמ

 ...טסורב ןַײד וצ ןצנַאג ןיא טּפעלקעגוצ ךיז טָאה רע

 ...ןופרעד לכעלַײמ ןַײז טימ ןגיוזעג -

 ,ןעזעג בָאה ךיא

 ,ךיוא ריא וצ ןלַאפעגוצ ןיב'כ

 :טסולגרַאפ ךיוא ךיז טָאה רימ
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 ...קעל ַא ,ךלימ ןַײד ןופ ןּפָארט ַא

 (טסורב יד טקעדרַאפ טלָאװ רע יװ) ;ןטׂש

 !קעדרַאפ טינ ,טינ קעדרַאפ :בויא

 -יז םענ טינ ,וצ יז םענ טינ

 ...ךיז םעש'כ = | :ןטׂש

 (טנעה יד ןטׂש םעד רעדנַאנַאֿפ טמענ) :בויא

 זָאל ,זָאל ...טינ ךיז םעש

 טסָאה וד

 ,ןַאד ןעמעש ךיז טפרַאדַאב טינ

 (לופשינ'מייהעג) .טצעי טינ ךיוא ןוא

 ,ןַאמ ןַײד ןיב ךיא

 ,עביל ןיא ריד טימ ךיז ןטּפָאהַאב טָאה סָאװ

 !רעדניצַא ךיוא עביל ןיא טייגרַאפ סָאװ

 ,ןיינ ָא
 ץעזעג רעכעלריטַאנ ַא טינ רימ טימ טעשעג סע

 ,ןײלַא
 !רעדנּוװ רימ טימ ןעעשעג סע

 ?ץערק ענַײמ ןענעז וו

 !ןרָאװעג טינ ןענעז יז

 ,ןרָאה ןיא זָאלב

 :זָאלב

 !ןרָאװעג טינ ןענעז ייז

 (םורַא ךעלטפַאשנדַײל םיא טמענ) !ןיוש ייז ָאטינ

 !ןיווו םוק ,רימ טימ ןיווװ םוק

 ,רָאװ טינ ,ןיינ ,עקידוועמעש יד סע טסיב וד טינ

 !רָאג סע ןיב ךיא

 -- עדייב ייז ,רעקידניז רעד ןוא רעקידוועמעש רעד ןיב ךיא

 !ןטָארעג רימ ןיא טסיב וד --וד ןוא !ס'ןיב ךיא

 ,ןדַײל ענַײד ןיא ךיא יו טקנוּפ ךיז קרַאטש

 ...ייז עביל ןיא סעגרַאּפ

 ,ןטָאברַאפ טינ זדנוא ץרַאמש ןטסערג ןיא זיא עביל

 ...ייוו ןסיורג ַא ןיא עסיורג ַא ,דיירפ ַא זיא יז

 !ןטׂש ןרַאפ ךיז טיה ָא ,רָאנ ךיז טיה וד
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 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטֹׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטֹׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 ןוא ןיה סעקלעשזָאק עכעלטע ַײרעשטיװק ןוא רעדליּפעג ַא טימ טכַאמ ,טרָא ןופ קעװַא ךיז טסַײר ,דליוו טרעוװ) .

 (סיוש ןַײז ןיא ליפָארּפ םעד ןָא טגייל ,סנסופוצ ןבויא ךיז טצעז ,קירוצ

 ,ןַאמ ןיַײמ ,בויא

 ןָאמרעד ,רָאנ ךיז ןָאמרעד

 ...טעב ןיא רימ ַײב ,טעּפש ,העש-טכַאנ ַא ...?טסקנעדעג

 ,ןעמעוו טימ טינ ןיוש קנעדעג'כ ,טרעגנַאוװשעג ןַאד בָאה'כ

 ,ןעמעש ןַײמ ןיא ,םינּפ ןוא ךיוב ןיַײמ בָאה ךיא

 ,ןשיק ןַײמ ןיא ןבָארגרַאפ

 ןשיווצ ןיא ךיז ןזָאלעגּפָארַא טסָאה וד

 - טרָאד רימ טשוקעג טסָאה ןוא

 ...טרָא םענעֶי ןיא ...?טסקנעדעג

 / 'יצנמּת
 ?רַאטש ךימ ןָא וטסקוק סָאװ ?סָאװ

 (ןָא קידנגַײװש עלַײװ ַא םיא טקוק) ?ןטָאּפש ַא ס'זיא

 -ןטׂש רעד טינ ביוא

 !רַאנ ַא ריד ןיא טציז

 (טקידײלַאב)

 -- ךיוה יַײרש ,ךָאנ רעכעה יַײרש

 !ךיוא ןיוש רַאנ ַא

 ,ךיא ןיב רַאנ ַא

 ...ךיז טסלדיז וד

 ...!טָאּפש רעד טרעהעג רימ ...ָאי

 !טָאג ָא

 !טָאג !טָאג

 !רָאנ םיא ,םיא !םיא רָאנ

 :ייווצ ןענעז ייז תעב ,רָאנ םענייא ןופ טסייוו וד

 !לװַײט רעד ןוא טָאג
 !ענמּת

 ,הוואּת-לעב רעשירַאנ ,ָא ...!"ענמּת"

 טדײלקַאב ריד טָאה רעװ גָאז

 ?דייל ןוא ןַײּפ רעד טימ טָא

 ?ייז ןופ רעוו גָאז

 ,רעוו גָאז
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 :בויא

 ;ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 ;בויא

 ...רע ,רע ?טָאג ןַײד טינ ביוא

 ...עז ,עז ...טוג ךיז ןָא קוק

 - (סמערָא יד רַאפ ךיז טּפַאכ)

 - הפ חתפת לא

 ,ייוו ,ייוו

 !ָאד ןענעז יז

 !ַאד רעדיוו ןענעז ייז

 ,ענמּת ,עֹנמּת ָא

 ,ןזענעג ןיב ךיא טניימעג בָאה ךיא

 ,ןזעוועג טינ יװ ,ץערק יד רימ ןענעז ןרָאװעג טינ

 !ןדנּוװשרַאפ יו ןוא טקעמענּפָא יו

 !ןדנוצעגנָא רעדיוו ךיז בַײל ןַײמ ףיוא ןבָאה ייז

 !רעדיוװ

 ,דייל ַא ערעסערג ַא טימ ןוא

 ,רעסערג קיכַאֿפנביז קיטייו ַא טימ

 ,רעסעמ ַא םענ ,ענמּת םענ

 !דיײנש

 -- רעדילג יד ץַארק ,רימ ץַארק ןוא םענ ןברַאש ַא

 (טבעלעגפיוא)

 !רעדיוװ

 ןגיוא יו ןעוועג ןיוש ןפָא ןענעז יז

 ,רעלַײמ יו ןוא

 עלַײװ ןייא ןיא ןבָאה ןוא

 ...ןגיוצרַאֿפ ךיז רעדיוו
 ,לופ ןסָאגעגנָא ךיז ַײנ'ס ףיוא טײהרעטכַאמרַאפ ןוא

 ,שינעסַײב ַא טימ ןוא

 שינעסַײר ַא

 !לוד רעוו'כ -- ַײנ'ס ףיוא יַײנ'ס ףיוא

 !ןברַאטש רעסעב ָא

 ,בַײװ ןיַײמ ,ענמּת

 ,ןברַאש ַא םענ ,ענמּת םענ

 ,בַײל ןַײמ דַײנשעצ ,דַײנש ןוא

 --םוק ,ענמּת םוק
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 ;ןטֹׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 ;ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 ,רימ ייוו ,סָאװ רַאפ

 ,ריד סע טמוק ָא ,סָאװ רַאפ
 ?ףוס ַא ַאזַא

 !ףָארטש ַא ַאזַא

 ...ברַאה ןוא ױזַא זייב ןוא
 !םוק !םוק

 !םורפ ךָאנ ץלַא טסיב וד ןוא

 םיא שטנעב

 ןוא ,שטנעמ

 !ברַאטש
 (ןטׂש םעד ןָא טקוק ,לקנעב ןופ ףיוא בייה ַא ךיז טיג .טּפילברַאפ)

 !סע טסיב וד יוד ,וד

 ,עטסיוו רעטרעוו ענַײד

 ָאד םיטש יד - ןַײד

 !ענמּת

 (ןרעוו ךיז טיירג)

 !ךיא

 - טוג טינ טרעהעג בָאה ךיא

 ,טומ וטסָאה ןוא
 ...ךיג ָאד לָאמ ַא ךָאנ רעביא גָאז

 - ןָא ךימ לָאמ ַא ךָאנ דייר ,ךימ ןָא דייר
 ןָאט ןיא לָאז סָאװ

 ?םיהלא ןַײמ טימ

 !םיא ןטליש טסלָאז

 | (ןָא טשימעצ םיא טקוק)

 ?סיורג ןגיוא יד רימ ףיוא טלעטשעגנָא וטסָאה סָאװ

 (שיט םורַא םיא טגָאי) !סױרַא !סױרַא

 (ןגיולפעג יו רעכירַא םיא רע טגנירּפש ,שיט ןֿפױא ןכַאלֿפטנעה יד קידנרַאּפשנָא)

 (שיט-גערב ןָא טנעה יד ןָא טרַאּפש ,טעּפָאסרַאֿפ ןייטש טבַײלב)

 !סױרַא

 --רוּפש ןייק ריד ןופ ָאד ןביַײלב טינ לָאז סע

 ,רוה עטלַא ,עטלַא וד

 (שיט םורַא רעדיוו יז טגָאי רע !סױרַא
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 ;ןטׂש

 :בויא

 :ןטֹׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 ;בויא

 (ןביוא רעביא ןגעק ןייטש טבַײלב ןוא שיט ןרעכיא רעדיוו טילפ)

 !ביירט !ביירט

 ,בייוו ןיַײד ,ענעגייא ןַײד

 --טנַײרפ ןַײד ,ןקיצנייא ןַײד

 (םיא טֿפרַאװ ןוא גורק ַא טּפַאכ) !טנייפ ךיד בָאה ךיא

 (טנעה יד ןיא גורק םעד טּפַאכ)

 (שיט םורַא רעדיוו םיא טגָאי)

 (רעביא ןגעק ּפָא טפיול ןוא שיט-גערב ןפיוא ןייטש גורק םעד טזָאל)

 (ןטׂש ןיא רעדיוו םיא טפרַאװ ,גורק םעד טפיַירג)

 (טרָא ןַײז ףיוא םיא טלעטש ןוא טנעה יד ןיא לָאמ סָאד ךיוא גורק םעד טּפַאכ)

 ,סנטַײצ ַײב סױרַא ,סױרַא

 !עטַײשרַאפ ַא יו טסדער וד

 ?ןטכעלש םענופ טשינרָאג ןוא ,ןטכערעג ןופ ,ןָא טָאג ןופ רימ ןעמענ עטוג סָאד

 | !סױרַא !סױרַא

 ןטסיופ ןבייה לעוו'כ ,ןעװעדלַאװג ,ןעיירש לעוו'כ

 | !סיורג ןצרַאמש ענַײמ ןיא

 ןסיורג םעד ףיוא ,םענַײמ קילגמוא ןפיוא

 ,לוק ןפיוא ןענייוו ,ךיא לעװ ןענייוו

 ,ןרעטישרעד טלעוו יד

 ,ןרעטיב םעד ףיוא םענַײמ לרוג ןפיוא

 ,ןעניוש טשינ ןוא ןעקנעש טשינרָאג רימ ליװ סָאװ

 !לוק ןפיוא ןענייוו לעוו'כ

 לָאז ןוא

 !ןעניוטש עצנַאג יד טלעוו יד

 -- ןסיוו לָאז טָאג ןוא

 ...ןסיוועג ןַײז ףיוא ךימ ןבָאה ...ןבָאה ןוא

 ,ןגָאלש ךיז ךיא לעװ טנַאװ ןָא ּפָאק ...ייוו
 ןגָאלק ,ןגָאלק לעוו'כ

 ןהנעט ,ךיא לעװ ןהנעט ןוא

 עניַײמ םייוניע יד ףיוא

 ,עטסיזמוא יד

 ,ןטסיוו ןפיוא םענַײמ ןבעל ןפיוא

 -- ןטליּפשרַאפ םעד םעניַײמ ןבעל ןפיוא
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 ;ןטׂש

 :בויא

 ;ןטׂש

 :בויא

 ;ןטׂש

 (גנוגערפיוא ןיא) !ןטליש טינ םיא רעבָא לעוו'כ

 םורַא ןטסיופ עטלַײבעג טימ םיא טגָאי) !סױרַא !סױרַא סױרַא

 (ןציז טבַײלב ןוא קיטכעמנָא םיא ףיוא טלַאפ ,עלעקנעב ןַײז רַאפ טמוק ,לָאמ עכעלטע שיט

 (ּפָארַא עסַאמ רעצנַאג ןַײז טימ םיא טקירד ,קרַאק ןפיוא םיא טַײר ,ןטניה ןופ םיא טלַאּפַאב)

 ...ריּפש רָאנ ,רעה טינ ,עז טינ

 !ריושעג ַא ףיוא ריוושעג ַא ...רימ ריוושעג ַא

 ,ןצרַאװש ןוא ןרעטצניפ ךימ ,טינ ךימ טזָאל וד

 ,ןצרַאה ןיא ריד וצ ןַײרַא טינ ךימ טזָאל וד

 ...קרַאק ןפיוא ריד טצעזעג ךיז ךיא בָאה

 !קרַאטש טסיב

 !קרַאטש ןפורַאבמוא טסיב

 (טצכערק)

 !רעוװש ,ָא

 --רעה טינ ,עז טינ

 !ליפ רָאנ

 ,ליוו ךיא סָאװ טינ טסוט וד

 !לזייא ןַא -- ךיז טנשקעעגנַײא טסָאה
 ,ןסטעפרַאפ ךיד ןטוג טימ טווּורּפעג בָאה ךיא

 ,ןזייב טימ ,טווּורּפעג ןרעגָאמסױא ךיד ,ךָאנרעד

 ,ןצעה ,ןצעה ךיד

 ,עטצעל סָאד טינ ,עטשרע סָאד רימ ןעגנולעג .טינ זיא'ס

 !ןטָארעג טינ רימ זיא'ס

 ,טליצעג ריד ןיא לַײּפ יד טסיזמוא בָאה ךיא

 - ןטָאװעג ,ךיז ןטָאװעג ריד ףיוא בָאה ךיא

 !טליּפשרַאפ בָאה ןוא

 !רעוװש ָא

 (םיא טקירד) ןייז ךָאנ ריד רערעווש לָאז

 רעמ ,רערעמ ןוא

 -- ןַײּפ ןַײד

 !טליּפשרַאפ בָאה ךיא

 !טליש :ןלױּפַאב בָאה ךיא

 ...טסנייוו וד ,וד ןוא

 !לדיז :ןפורעג בָאה ךיא
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 לדיל עטלַא סָאד --וד ןוא
 :ביל טסָאה וד סָאװ

 !ביגרַאפ

 טניימעג בָאה ךיא
 --ןטָאּפש טסעוװ ,ןרעטסעל טסעוו

 --טָאּפש ןַײד ןוא הללק ןַײד טלָאװעג בָאה ךיא

 !טעבעג ןַײד טינ

 ,ןטָאװעג ,ךיז ןטָאװעג בָאה ךיא
 !טעװ םעד טליּפשרַאפ בָאה ןוא

 !טָאג ָא :בויא

 (ּפָארַא ,עטסרעסיוא סָאד זיב טכַארבעגפיוא טגנירּפש) :ןטֹׂש

 ,טָאּפש םעד לעוװ ךיא

 ךַאמש יד

 !ןגָארטרעד ןיוש רערעמ טינ

 -.רענַײז טינ ןוא רעבָא רענַײמ טינ

 (ךייה רעד ןיא גנוגעווַאב ַא טימ)

 !גיז רעד זיא

 ...ןגָאלשעג טסיזמוא ךיד ,בויא ןבָאה רימ

 (למיה םוצ) ,גילפ יד ךיא ןיב סָאד

 --ךַאװש זיא רע ךיוא ...רע ןוא

 - ןטָאװעג טסיזמוא ךיז ןבָאה רימ

 ,ךַאל טינ ,ךַאל טינ !בויא

 !ןטׂש רעד יא ןוא רע יא טסיב וד !וד --וד

 | (קרַאק ןפיוא רעדיוו םיא טלַאּפַאב)

 !רעװש ָא :בויא

 (ךעליירפ ,ּפָא טגנירּפשו :ןטׂש

 !טייג ןעמ !רעה !רעה

 --טיירפרעד ךיוא ךיז בָאה ךיא !בויא ךיז יירפרעד

 ...טייג ןעמ

 !טמוק עמ

 !םוטשרַאפ :בויא

 !טנַײה טינ ָאד םענייק ליוװ'כ

 !דניײרפ עטלַא !דנַײרפ :ןטׂש
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 ;בויא

 :ןטׂש

 ;בויא

 :ןטׂש

 ;בויא

 :ןטׂש

 ;בויא

 :ןטׂש

 ,עמורפ ,עטוג

 (רעטצנעפ ַײרד יד ןיא טקוק) !ןעמוק ייז

 --ןגעו ַײרד ןופ ,ןעַײרד יז ,ןָא ןעמוק יז
 !ענמּת ,ענמּת ךַא

 --ןעמיטש יד ,ערעייז ןיוש טירט יד רעה ךיא
 ,ןגערפ ןלעוו ייז ,ךימ ןשרָאפ ןלעוװ יז ,ךַא ,ךַא
 ,דלוש ןַײמ ליטש ןענעקַאב ,ףָארטש ןַײמ ךיוה ןענײװַאב
 דלודעג ןייק טינ ,טינ זוּכ ןייק בָאה ךיא
 -- םעד וצ

 !םעלק רעד ןיא ןיב'כ

 :םענרַאפ

 !דניירפ ריד וצ ןעמוק סע

 טָאה'ס ןעוו דניײרפ ןפערטַאב סָאװ

 טָאג ןיײמ ךימ ןזָאלרַאפ -
 !עלַא ענַײמ ןוא

 ,ןלַאפ ןַײמ ןיא ךימ ןעז ןלעוװ יז

 ...סָארדרַאפ ןַײמ ןיא ןוא קילגמוא ןַײמ ןיא

 זָאל

 --טסייה סָאװ ,דניײרפ עכלעזַא

 ...טסיירט ַא ריד ןעגנערב יז

 ?סָאװ וצ

 ןלעוו יז

 ,טנלע ןסיורג ןיַײמ ןיא

 ןצרַאמש ענַײמ ןיא

 ןצרַאה ןיא רימ וצ ןקוקנַײרַא ...ךימ ןעז

 ,ןטכַאמשרַאפ ןיא
 ,ןטכַארַאּפ קידנצכערק ןוא רימ רעביא ןצכערק ןלעוו יז
 ,ןטכַארטַאב ךימ ןלעו יז

 ,לעז ןַײמ

 ,לעפ ןיַײמ

 - ףוג ןקידרעטייא ןַײמ

 (ךיז רַאפ יוו)

 (ךיוה) !ווּורּפ רעטצעל רעד
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 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 ;ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 :בויא

 :ןטׂש

 ;בויא

 ;ןטׂש

 - ןטַײז ַײרד ןופ ןעַײרד ייז ,ייז ןעמוק טָא

 !ריד וצ !ריד וצ

 ,ריפ ָאד ןַײז רעדיו טעװ ריא ןוא ,דלַאב ,דלַאב

 .ןטַײצ עטוג ןיא ,עקילָאמַא ןיא יו

 ...ריט ןַײד ןיא דלַאב ןָא עלַא ןּפַאלק יז

 .רעקיטכיל ןרעוו טינ טעוו'ס

 .ןטַײװ ןופ רעהַא ןעמוקנָא ייז עז ךיא

 עקיטכילפ רעגניפ טימ סע ןעמ טעװ דלַאב

 ...ןטַײט רימ ףיוא

 (ךיז רַאפ)

 (ךיוה) ...!דלעה םעד ףיוא

 .טלעוו ןקע ַײרד ןופ ,ןעַײרד ייז ,ייז ןעמוק טָא

 ...רעקיטכיזַאב

 ,רעקיטכיר רעד ,טַײצ רעד וצ ןבָאה יז

 ,טלעטשעגוצ ךיז

 .רעטרעפ רעד טסיב וד -- ַײרד יד ,דניירפ ענַײד

 .ןעוועג

 .טכעלש רימ זיא טנַײה ,רימ לָאמ ַא ןעוועג טוג זיא'ס

 !ןעז טסעוו וד ,רעדיוו ךָאנ ןַײז ריד טוג טצוו'ס

 !רעטרעפ רעד טסיב וד ,דנַײרפ ענַײד ןעמוק ַײרד

 --טכערעג ריד ןבעג ,ךיד ןטסיירט ןלעװ ייז

 !רעטרעוװ

 ,ןשטנעמ ַײרד עכעלקילג ...ייז ןעמוק טָא

 ...עטשטנעבעג ,ענעקנָאשַאב

 --ןעמוק ייז ,ייז ןעמוק טָא

 ...עמוָרּפ זוא עקיבױלג
 (טלֿפײװצרַאֿפ !ןעמוטש ייז ןעוו ךָאנ וצרעד

 !רעטרע ַײרד ןָא טיירג

 ,ןרעג
 ןביוא ןופ ןוא -- סטכער ,ךייה רעד ןיא ענַײז טנעה יד ףרָאװ ַא טיג רע) !ןרעוװו ָאד רעכעליירפ לָאז

 ןטייווצ ַא ןטפול רעד ןוֿפ טּפַאכ ,טנעה יד ףיוא טרָאד טבייה ,סקניל םיא טלעטש רע ,לקנעב ַא ןפרָאװעגוצ טרעוו

 םוצ טקוק ,וצ סקניל ,ןטימ ןיא םיא טלעטש ןוא לקנעב ןטירד ַא טרָאד טּפַאכ ,סטכער םיא טלעטש ןוא לקנעב

 .(סטכער רעטצנעפ
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 ,רע ןָא טמוק טָא

 ,רענמיּת רעד ,רעטשרע רעד

 !זפילא

 ,ךיוה ןוא קיד ,ךָאנ קיד זיא'ר

 -- ךיוב ןַײז יו רעפיט ןוא

 ,זיא ףירגַאב רעלעדייא ןַײז

 !זיא ףיט - סנַײז טרָאװ סָאד ,טרָאװ סָאד ןוא

 !זפילא

 (סקניל רעטצנעפ םוצ טקוק רע)

 ,דדלב טמוק טָא

 --רעחוש רעד

 ,טעדליבעג ךיוה רָאנ קירעדינ שטָאכ

 רעכוז ַא

 !רעניפעג ַא ןוא

 ,ןעניגַאב ףיוא טייטש - ןָאה ַא

 ,רעדליּפעג ַא טכַאמ

 ...רעניה יד טימ ךיז טגייל ןוא

 !דדלב

 (סקניל רעטצנעפ ןיא טעזרעד)

 !רפוצ זיא טָא ןוא

 ,המענ ןופ רעד ,יתמענ רעד

 !רפוצ

 ?המענ יד ןעד םיא זיא סָאװ

 ?עמַאמ ַא ?בַײװ ַא ?דנַאל ַא

 ?ןעמַאזוצ ייז עלַא יצ

 !המענ

 --המענ ןופ ןַאמ רעד

 !רפוצ

 (טנעה יד סיוא טײרּפש ,טנורגרעטניה ןיא ךיז טלעטש)

 --ןַײז רָאנ טנוזעג טלָאז ריא ,עלַא ריא

 !ןַײרַא

 ּפָא ןעייג ,רעמיצ ןטימ ןיא ערעדנַא יד טימ רענייא ,ךיז ןצַײרק יז ,ריט ןַײז ןיא רערעדעי ,קיטַײצנײא ןעמוק) ןמיּת ןופ זפילא

 ךיז ןעקניוו ,ּפָאק ןטימ קידַײלַײב ןעלקָאש ,ןבויא גנַאל ןָא ןקוק ,ןייטש ןבַײלב יז ,סעזעג ןַײז וצ רערעדעי} חוש ןופ דדלב

 (ליומ םוצ רעגניפ טימ ,ערעדנַא יד טימ רענייא ךרוד רעטעּפש ( המענ ןופ רפוצ
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 (ןבויא רעטניה ,רעמיצ ןטימ ןיא גנורּפש ַא טיג) :ןטׂש

 ?יַאמל ,ָאד ,ןגָאז ןגיל ךיַײא ךיא לָאז יַאמל

 ?יירד עלַא ךַײא

 --ןטַאי עליווו ,עליווו ריא

 ,טינ ךימ טרעה ריא יו

 -טינ ךימ טעז ריא יװ ןוא

 ...ןטַאש טינ ךַײא לָאז ױזַא

 (ןבויא ףיוא טזַײװ)

 עקינַײמ סָאד ,םיא טימ בָאה ךיא

 :ייר רעַײא טמוק טצעי ,טקידנערַאפ טעמּכ

 ןקינַײּפ טצעי ןָא םיא טבייה ריא

 ...יינ סָאד ןופ

 ...טקידנעטשרַאפ רימ טימ םעד ןגעוו ךיז טלָאװ ריא יו

 !טרָאװ סָאד טָאה ריא

 םענעקַאבעג שירפ ַא רַאפ טרָא ןעַײרפ ַא םיא ַײב ךָאנ ןעניפעג טעװ ריא

 ...ריוושעג

 ,טָאג ןפלעה ךַײא לָאז

 ,טַײל עװַארב ךַײא

 טָאה רע יו

 !רימ ןפלָאהעג

 ,טַײז רעדנַא ןַא ןופ רעדעי עקַאט ןעמוקעג טַײז ריא

 ,טַײצ ןייא ןיא רעבָא ןעמוקעג טַײז ריא

 ךַײלג ןעמוקעג טַײז ריא

 ...קנַאד ַא רימ

 ,טינ ךימ טעז ריא

 -- טינ ךימ טרעה ריא

 ...ךַײא ןיא ץיז ךיא לַײװ

 ,ָאי ,ָאי

 !ךַײא ןיא

 ,קנַאדעג ןיא ןוא ןרעַײא ןיא ליפעג ןיא

 -ָאד קיטַײצניײא ביַײלב ןוא קעװַא יג ךיא

 (ןטפול רעד ןיא שטַײב ַא טימ ןָאטעג ץימש ַא טלָאװ רע יוו)

 (ךיק ןיא ןַײרַא טפױל רע) !ָאיװ
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 עגנוי ַא |

 ;יורפ ענייש

 ;בויא

 :יױרפ יד

 ;בויא

 :יױרפ יד

 ;בויא

 :יורפ יד

 / :בויא

 זפילא

 דדלב

 רפֹוצ

 :בויא

 .(ךיק ןופ לַאטנעמָאמ טמוק)

 !בויא

 (לקנעב ןופ ןבייה ךיז ליוו)

 .ףיוא ירפ וצ ךיז לסיב ַא טסבייה וד

 ?רימ ןָא וטסגָאז סָאװ ןוא וטסיב רעוו

 ,ךימ ןָאקרעד ,בויא

 --הנכש ןַײד ןיב ךיא

 :ןגָאז ריד םוק ךיא

 ענייא ךָאנ

 ןעניײװַאב וצ זיא

 ,ןגָאלקַאב וצ ןוא
 !ןברק ַא ךָאנ

 .ןברָאטשעג טונימ רעד ןיא בַײװ ןַײד זיא סע

 ?בַײװ ןַײמ

 (ךיק ןיא קירוצ טדניױװשרַאפ)

 (לקנעב ןופ ןבייהפיוא ךיז ליוו)

 ...ביײלב ,ןציז ביײלב

 (תורצ ענַײז ןיא ןגיובעג ףיט ,םוטש ןציז טבַײלב)

 .(ּפעק יד ּפָארַא ןזָאל ,רעטרע ערעייז ףיוא ליטש ,קיטַײצניײא ךיז ןצעז) -- דניירפ ַײרד יד

 ןענָאזרעּפ

 בויא

 זפילא

 דדלב

 ,םַאזגנַאל טלַאֿפ גנַאהרָאֿפ

 טקַא רעטירד
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 רפוצ

 הנכש יד

 ;זפילא

 :דדלב

 ;רפוצ

 ;זֿפילא

 :דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 :רפוצ

 ;זפילא

 :דדלב

 :רפוצ

 ;זפילא

 :דדלב

 (עזיוּפ ערעגנעלַַא)

 !גונעג

 !טגָאלקעג גונעג

 :קוק

 ,טגָאטעג ןיוש טָאה לָאמ ןביז

 .ץרַאװש טרעדינעגּפָארַא טכַאנ יד ןיוש טָאה לָאמ ןביז ןוא

 ...ץרַאמש רעד זיא ןזעוועג סיורג ָא ,סיורג ָאי

 .טרָא םוצ טדימשעגוצ זדנוא טָאה רע

 .טרָאװ ןייק טדערעגסױרַא טינ ןבָאה רימ

 !ץרַאמש ןַײד

 -.ץרַאה ןיַײד וצ ךיז טקוקעגוצ ןבָאה רימ

 ...ןעזעג םיא ןבָאה רימ

 !ןעזעג ךעלרעּפנַײשַאב

 !ןעשעג זיא'ס רָאנ

 ,גונעג

 !ןגיוושעג גונעג

 - גולק ןַײז ןעק ,שירַאנ ןַײז ןעק ןגיײוװש

 !ןגיל ןייק טינ ןוא תמא ןייק טינ רעבָא זיא'ס

 ,םוטש ןדַײל ענַײד ןיא ,בויא ,טינ בַײלב ָא

 .םורפ טסיב וד ביוא

 --דייל ןַײד ןיא ןגיוושעג גונעג טסָאה וד

 !דייר

 !גָאז ,ךיז סױרַא גָאז

 גָארט טינ

 -- ןצרַאה ןַײד ןיא רעדנַא ןַא טימ ץלַא

 ?ןצרַאמש יד טימ ןעמַאזוצ טסטלַאהַאב וד סָאװ טסייוו רעוו

 ?סייוו רעוו ?סייוו רעוו

 !סייה זיא ץרַאה ַא

 סייה זיא ץרַאה ַא ןעוו ןוא
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 ;רפוצ

 - ;זפילא

 :בויא

 (ג

 (ד

 (ה

 סָארדרַאפ ןיא הלילח ,ךָאנ סע ןעק

 ...סָאמ יד טַײװ ןּפַאכרעבירַא

 ,םולשו-סח טסנעק

 ...טעה ןכירקרַאפ ךָאנ

 (למיה םוצ ןגיוא יד טרעשַאקרַאפ) דער ,בויא דער

 ,םיא לוק ןפיוא רעפטנע

 סױרַא ךיז גָאז

 ,סיורג גָאטיײװ ןַײד ןיא

 --ןדיַיל עסיורג ענַײד ןיא

 ,ןדיײס

 ,םולח ןזייב ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טסָאה וד

 ?םולש םענַײד לרוג ןטימ ,םיא טימ טסכַאמ ןוא

 ףיוא גנולפייווצרַאפ ןופ ּפָאק םעד טּפָא קידנּפרַאװרַאפ ,םעזוב ןיא טנַאה רעטכער רעד טימ ,לקנעב ןפיוא)

 (ןײּפ רעסיורג ןַײז ןיא סיוא טפור ןטניהַא

 (.ג --'ּפ)

 ןריולרַאפ גָאט רעד ןייג לָאז

 ,ןריובעג ןיב'כ ןכלעוו ןיא

 :ןַאד ןלױפַאב טָאה סָאװ טכַאנ יד ןוא

 !ןַאמ ַא טימ רעגנַאװש רעוו

 ,ןַײז רעטצניפ לָאז רעקינעי רעד ,גָאט רעד

 ,םיא ןענָאמ טינ טָאג לָאז

 ,םיא ןענָאק טינ

 .ןַײש יד םיא ףיוא לָאז ןלַאפ טינ

 -- ןקערש ןוא ןטָאשטכַאנ ןוא שינרעטצניפ

 ;רעזיילרעד יד ענַײז ,ייז ןַײז ןלָאז

 ,ןקעדרַאפ םיא רעטצניפ ןקלָאװ ַא לָאז סע

 .ןזייב ַא גָאט ַא ןופ ןציה ןיא יו דחּפ ַא ןפרַאװנָא ןוא
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 (בי

 !ריא רָאי עצרַאװש עדלַא וצ --טכַאנ ענעי

 | ,ןרעהעג טינ

 ןרעוו יז לָאז טנכערעגוצ טינ

 ,ערָאלק וצ געט וצ

 טכַאנ ענעי ,ָא ...רָאי ץנַאג ַא ןופ געט וצ

 | ,ןיוש ָאטינ סָאװ

 ,טכַארטַאב ןיא יז לָאז ןעמוק טינ

 .םישדח יד ןופ לָאצ ןיִא

 ,גנַאב ןוא טכַאנ ענעי לָאז ןַײז טמַאזנייארַאפ

 - .גנַאזעג ריא ןיא ךיז ןעמוקַאבנַײרַא טינ לָאז

 ,ןקערש טימ לופ רעטלישרַאפ-גָאט יד ריא ןטליש ןלָאז
 .ןקעוו ןתיול םעד ןפרַאד סָאװ יד

 ןרעוו ןלָאז רעטצניפ

 ,ןרעטש-טנװָא עריא

 -ןַײש יד ןקוקסיוא יז לָאז ןוא

 !ןַײז טינ לָאז יז ןוא

 ןרעוו'ס טנפעעג יװ ןעז טינ לָאז יז

 .ןרעטש-ןגרָאמ םענופ רעּפמיװ יד

 טכַאמרַאפ טינ ןריט יד טָאהיז לַײװ

 ,טכַארט סרעטומ ןַײמ ןופ

 ןגרָאז ליפ טימרעד טלָאװ יז

 ...ןגרָאברַאפ רימ ןגיוא יד ןופ

 ?ןברָאטשעג בַײלרעטומ ןופ ךַײלג ןבָאה טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ

 ...ןברק ַא ךַײלג ןוא --סױרַא ךיוב םעמַאמ ןופ

 ?ןגיובעג רימ וצ ךיז ןעִינק ןבָאה ,ָא ,סָאװ וצ
 ?ןגיוזעג ןַאד בָאה ךיא סָאװ טסורב יד סָאװ וצ ןוא
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 (אכ

 (בכ

 ,טורַאב ןוא קיור ןגעלעג טצעי טלָאוװ'כ
 .טוג רימ ןעוועג טלָאװ'ס ןוא

 ,ןעניפעג ךיז ךיא טלָאװ םימכח-טלעוו טימ ןוא םיכלמ טימ

 .ןעניור ךיז רַאפ סיוא ןעיוב ,ןעיוב סָאװ

 ,ןסעזַאב דלָאג ןבָאה סָאװ ,ןרַאה טימ רָאג יצ

 . ,רעסעלש ער'ייז רעבליז טימ ןָא ןליפ סָאװ

 ,ןטלַאהַאב עלעפוע ןַא'וװ רָאג יצ

 ,ןטלַאהעגסיױא טינ ךיא טלָאװ

 ןַײז גרַאוװניײלק יוװ טלָאװ ךיא

 !ןיײש יד טינ ןעעז סָאװ

 ,רעדניז יד ןרעגרע ךיז טרעהעגפיוא ןבָאה טרָאד

 ,רעדנימ טינ טרָאד ןעור עטַאמ יד ןוא עדימ יד

 ....רעקקירוצ ןָא ןסָאלשרַאפ ,טורַאב טרָאד ןגיל יז

 .רעקירדַאב ַא ןופ לוק ןייק טינ ןרעה ןוא

 !טכער עבלעז יד --סיורג יא ,ןיילק יא

 .טכענק רעד זיא םענַײז ןופ תיבה-לעב ןופ יַײרפ ןוא

 ?ןבעג ןכעלקילגמוא םעד טכיל רע ףרַאד סָאװ

 ?ןבעל ייז גוט סָאװ -- עטרעטיברַאפ יד ןוא

 ,ןטלַאק םעד ,טױט םעד סיױא ןקוק סָאװ יד ,ָא

 ...ןטלַאהַאב ףיט רצוא ןַא טכוז ןעמ יװ ,םיא םוא ןכוז סָאװ

 ,ךיז ןעיירפ סָאװ ,יד טָא

 - יז ןעיײגרַאפ'ס סָאװ ,יד

 ןעניז יד דיירפ רַאפ

 .ןעניפעג וצ רבק ַא
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 ;זפילא

 (ב

 --גולפ ןיא שטנעמ רעד

 ,גונעג טינ ,ָא

 --טלעטשרַאפ םיא זיא געוו ןַײז סָאװ

 .טלעוו ןַײז םיא רַאפ טמיוצרַאפ טָאג ךָאנ טָאה

 ןסיב ןַײמ ,טיורב ןַײמ גָארט ךיא ךָאנ רעדייא

 ,ןצפעל ענַײמ וצ ,וצ

 ןצפיז ענַײמ ןוא ...ענַײמ ןצכערק יד ךיז ןרעה

 -- ןעמוק

 ןסיגעצ ןוא ןסיג ןוא

 .ןעמורב ןַײמ ןוא ענַײמ ןעיירשעגייוו יד ,ךיז רעסַאװ יו

 --טַאלב ַא יװ טרעטיצעג בָאה'כ ןכלעוו רַאפ דחּפ רעד

 ,ןפָאלעגסױרָאפ רימ זיא

 --טַאהעג קרַאטש ארומ בָאה'כ רעכלעוו רַאפ קערש יד ןוא

 ...ןפָארטעג ךימ טָאה

 ,ןעוועג ליטש טינ ,ןעוועג טינ קיור ןיב'כ

 ,טסּוװעג ור ןייק ןופ טינ

 !ןעשעג זיא'ס ןוא

 ...סורדרַאפ רעד זיא סיורג ןעמוקעג ,ךַא ,ןעמוקעג

 (םירבח יד וצ ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ)

 !ןָא רָאנ םיא טקוק
 ...רָאלק רעטרעוו טצעי טרעהעג ָאד ןבָאה רימ
 (ןבויא וצ רעטנענ ,לוטש ןַײז קור ַא טיג רע)

 (.'ד --'ּפ)

 רָאנ ריד טָאה רע
 --ןָאטעג ריר ַא סָאװ סעּפע טימ

 !דימ ןיוש טסיב ןוא
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 ?רָאג ריד ןרעפטנע טינ ןוא ןטלַאהנַײא ךיז ןעק רעוו
 !טינ סע ןעק ךיא

 ,ןכס ַא טפָארטשעג טסָאה וד סָאװ ,וד
 --עכַאװש ןופ טנעה יד טקרַאטשעג ןוא

 סיז רעטרעוו ענַײד

 --ןכָארּפשעג ןטלכיורטשעג םעד וצ טסָאה'ד סָאװ
 ,סיפ ענַײז ףיוא טלעטשעג םיא ןבָאה

 .ןכָארבעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ינק יד טקרַאטשעג טסָאה וד

 --ךיד רָאנ טרירעגנָא טָאה'ס רָאנ יװ ,טצעי ןוא
 ךיג ױזַא

 !ןקָאטש ןבילבעג דימ ןרָאװעג וטסיב

 .ןקָארשרעד ךיז וטסָאה ןעגנַאגרעד ריד וצ זיא סע רָאנ יו

 ,טפַארק ןַײד ןַײז ףרַאד רָאנ ענַײד טייקמורפ יד

 קנעדעג --גנונעפָאה יד

 ,טפַאה ןַײד ןַײז ףרַאד

 ...גנעג ענַײד עלַא ןופ טײקצנַאג יד

 ,ןעמונעג טנורג ןיא ןָא זַײװ ,רימ ,אברדַא ,ָא ,ןָאמרעד
 ?ןעמוקעגמוא זיא סָאװ --רימ ןקידלושמוא ןַא

 ,ןרָאבעג ןופ עכעלטנרָא יד יז ןענַײז ּווו

 ןָאטעג סטוג ןבָאה סָאװ

 ?ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענַײז ןוא

 ,סטכעלש ןטכַארטרַאפ סָאװ ,יד ןעזעג בָאה'כ יו ױזַא
 ,טכער טימ יז ןדיַײנש יז -- שינרעטַאמ ןעייז סָאװ

 ,ןייג ןריולרַאפ טסַײג סטָאג ןופ ןלעוו ייז

 טדנעלרַאפ
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 ןײלַא גוצמעטָא ןַײז ןופ

 ...!טנערברַאפ ייז ןרעוו

 ,טלַאש סָאװ ,בייל םענופ ןעמורב סָאד רעה ,רעה

 לַאקַאש ןופ עקידארומ יד ןוא

 ...םיטש יד

 .טמירקעגסיוא ןרעוו סָאװ ,עגנוי ןבייל ןופ ןייצ יד עז

 -.טלעפרַאפ ביור םיא טָאה'ס לַײװ ,בייל ַא םוא טמוק'ס

 .טלעוו רעד רָאג ףיוא ךיז ןדיישעצ עקניגנוי ענַײז ןוא

 ,טּפַאטרעד םייהעג ןיא ךיא בָאה סָאװ סעּפע ןוא

 :טּפַאכעגפיוא סָאװ םעד ןופ טָאה רעוא ןַײמ

 --טכַאנ ַײב ןעגנועז ןופ ןעקנַאדעג ןיא

 ,טכַאז ױזַא טרעדינ סע ןעוו

 טלַאפ'ס ןוא
 -טלַא ןוא גנוי ףיוא ףָאלש רעפיט ַא

 ,ערעטיב ַא קערש ַא ,ןָא דחּפ ַא ךימ טמענ

 !ןרעטיצ עלַא רענייב ענַײמ

 ,רימ ַײברַאפ טסַײג ַא טבעווש'ס ןוא
 --רימ בַײל ןופ רָאה יד ףיוא לגענ יו טלעטש ןוא

 --דלַאב ךיז טלעטש רע

 ,םיא ןָא קוק ךיא
 טינ ןָאקרעד ןוא

 --טלַאטשעג ןַײז

 ,דליב ַא רימ רַאפ עז ךיא

 :ליטש ןגַײװש ַא ןוא לוק ַא רעה ךיא
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 ,ןכַאל םוצ ךָאד זיא'ס

 ןכַאמ רעטכערעג טָאג ןופ ןעד וטסעוו יצ
 ?ןפַאלש םעד ,שטנעמ םעד

 :םענַאב ןוא ,בויא ,ךיז טכַארטַאב

 ,םעד ןופ ןַאמ רעד ןַײז רענייר ןעד ןעק יצ
 ?ןפַאשַאב ןַאמ םעד טָאה סָאװ

 (.ה --'ּפ)

 ?ןעמענרַאפ לוק ןַײד טעוו רעוו !יירש

 ?ןרעה ךיד טעװ רעוו

 ןעמעוו וצ ,עקילייה יד ןופ ןעמעוו וצ ןוא

 ?ןרעק ךיז וטסעוו

 !רענַײד סעּכ רעד

 ,הטוש םעד ,םיא טעגרהרעד סעּכ רעד
 ענַײז האנק יד ןוא
 ...םיא טוט

 ,סיורג טנשקערַאפ ,רַאנ ַא ַאזַא ןעזעג בָאה ךיא
 ,זיוה ןַײז יא ןוא םיא יא ,םיא ןטלָאשעג בָאה'כ ןוא

 !ןיינ !ןיינ

 ביוטש רעזדנוא ןופ ,ןיינ טינ טמוק סע

 ביור ןייק סױרַא
 ...ןיימעג זיא'ס סָאװ סָאד ןוא

 --טיהַאב טָאג ,ָאד דרע רעזדנוא ןופ

 !טינ טכערמוא ןייק טסקַאװ

 ימ וצ זיא ןריובעג ,ךָא ,רָאנ שטנעמ רעד

 ...ילפ רעייז ןיא ךיוה רָאג ךיז ןבייה ןעקנופרעיַיּפ ןוא

 - !טָאג רַאפ ןיב ןצנַאגניא ,ךיא ,רעבָא ךיא
 .טָאבעג ןַײז רַאפ ,םיא רַאפ זיא טקיליײהעג טרָאװ ןַײמ
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 ;יורפ עגנוי ַא

 זפילא

 דדלב

 רפוצ

 :יױרפ יד

 :בויא

 :יורפ יד

 :בויא

 :יױרפ יד

 :בויא

 ;זפילא

 ,לָאמ ַא טימ ענַײז םיׂשעמ יד ,ייז ןשרָאפוצסיױא טינ

 ...לָאצ ןייק טינ ןבָאה ענַײז רעדנּוװ יד ןוא

 טָאה'ס ןעמעוו ןשטנעמ םעד ליִווו ,ָא

 .טָאג ןופ ףָארטש יד סיורג ןפָארטעג

 !טכַארבעג ריד רעביא קילגמוא ןַא טָאה רע -- ריד ליווו

 !טכַארַאפ טינ ,םענַײד ןופ טָאג ןופ ףָארטש יד טכַארַאפ טינ

 עלעּפעט ןייא לשיט ןקירעדינ סבויא ףיוא קעװַא טלעטש יז ,ץַאט ַא ףיוא ךלימ ךעלּפעט ריפ טימ ךיק ןופ טמוק)

 (רעמיצ ןטימ ןיא ץַאט רעד טימ וצ טמוק ןוא

 קעװַא קירוצ ןלעטש ,ךלימ יד גוצמעטָא ןייא טימ יו ,סיוא ןעקנירט ,רעטרע ַײרד ערעייז ןופ וצ ריא וצ ןעמוק)

 (רעטרע ערעייז ףיוא קירוצ ּפָא ןטערט ןוא ,יורפ יד ןָא עלַײװ ַא ןקוק יז .ץַאט ןפיוא ךעלעּפעט יד

 (עלעּפעט סָאד וצ רעטנענ םיא וצ טקור ,לשיט סבויא ַײב ּפָא ךיז יז טלעטש ,קירוצ קידנעייג)

 (ןָא דמערפ ריא טקוק)

 ?וטסיב רעוו

 | .הנכש ןַײד

 ?ןעמונעג רימ רַאפ ךלימ יד וטסָאה ּוװ ןוא

 ,וטסינעג ךלימ ןַײד ןופ

 ענייא

 ...ןעמוקעגקירוצ זיא ,ענַײד ןופ ,יק יד ןופ

 .וק ַא רָאנ ענייא

 ...וו ןופ ןוא ןענַאװ ןופ רענייק טינ טסייוו עס

 וק ַא יוק ַא
 -- ןפָאלטנַא רימ ןופ זיא סָאװ ,ןבעל סָאד לַא ןופ

 | ,וק ַא !וק ַא זיא

 קירוצ וק ַא רָאנ
 ...ור ריא ןופ ןעמוקעג רימ וצ

 !קילג ַא

 !ןפָארטעג ךימ טָאה קילג ַא

 (לַּפעט סָאד ּפָא טקור) ...םענ

 ..וצ םענ

 םעשרַאפ טינ

 !קנירט -- ענַײד הנכש יד
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 ;בויא

 :יױרפ יד

 :בויא

 . :יורפ יד

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 ;זפילא

 :בויא

 ,ריד טסניד ןייק טינ ךָאד זיא יז
 ,עטסדנימ ַא יו ,ךיז ריד וצ טפיוקרַאפ טינ

 --ןעגנודרַאפ טינ ךיז
 ;ןעניימ רע טנעקעג טלָאװ'ס יו

 - הנכש ןייד ,עלעדייא ןַײד זיא יז

 !קנירט
 -- ןעקנורטעג ךיוא בָאה ךיא
 .רימ ןַײװ יו טקעמשעג טָאה סע
 ,רימ ןיַײא דייר טינ ןוא סיוא רימ דייר טינ

 ...קניוו טינ ריא וצ ןוא
 ךָא ריא טקוק) !וצ םענ

 ...וד ...וד

 --הנכש ןַײמ טסיב וד
 ַאזַא בָאה ךיא

 ענייא ןיוש
 ...ָאד םיטש ןַײד טרעהעג ...ןעזעג ןעוו

 ?יוו ,גָאז ,ךיד ןעמ טפור יו

 .ענמּת

 !?ַאה

 .ענמּת
 ...ייֵג ...!ענמּת !ענמּת
 (ךעלּפעט עקידייל יד טימ ןוא ץַאט רעד טימ סױרַא טייג)

 --ירב ַא ,ָאד טָא ,רימ ןבעגעג טָאה סע

 !ענמּת

 ...יז ...ענמּת ...ענמּת

 ...יז ךיוא

 !ךַא ...ענמּת ןַײד
 -- םורפ יו ,ןעוועג זיא יז טוג יו
 !ךס ַא ןופ ענייא ןזעוועג זיא יז

 ,םוטעמוא עכלעזַא ָאד ןענַײז סע

 ...לָאמ עלַא ןוא

 !ָאי ,ָאי
 ,ָאד ןענַײז יז
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 ;זפילא

 (דכ

 ;בויא

 ;זפילא

 (הכ

 (וכ

 (זכ

 ;בויא

 סיורג ָא ,סיורג ןענַײז יז

 ...לָאצ ןיא

 זיוה ןדעי ןיא ,בוטש רעדעי ןיא

 ,ייוו ...ענמּת ָא

 !ייז טימ לופ זיא סַאג יד

 !טָאג ָא

 ,טָאטש עצנַאג יד

 ,ץוע ץנַאג

 ...רעמ ןיוש ָאטינ זיא ענַײמ רָאנ

 (.ה --'ּפ)

 :רעה ,בויא רעה
 ...סטוג ןבעלרעד ךָאנ טסעוו
 ,טלעצעג ןַײד ןיא ןַײז םולש ךָאנ טעװ סע

 ,דניז ןייק ןייגַאב טינ ןוא !ָאי ...טימ ָאד ןעניוװ טסעוו
 ...!ץוט ַא ךעלרעדניק ןבָאה טסעוו

 (ךָא דליוו םיא טקוק)

 --דניק ןַײד

 ;דלעפ ןפיוא ןזָארג יו

 ,ןברַאטש רעטלע ןפיט ןיא טסעװ וד
 ו ...ןברַאג ןיוש עקיטַײצ ןעמַאזוצ טמענ ןעמ יו

 טשרָאקָא רימ ןבָאה סָאד
 ,טשרָאפרעד

 .ןעניפעג רימ סָאװ ,ריד ןגָאז ריִמ סָאװ ,סע זיא סָאד
 !ןעניז ןיא ןַײרַא סע ךיז םענ וד

553 



 (ב

 (ג

 (ד

 (ה

 (ח

 (ט

 )י

 (אי

 (בי

 (.ו --'ּפ)

 !ןרָאצ ןַײמ סיורג זיא'ס ,סיורג ָאי
 ןרָאװעג רָאנ ןטסָאמעג טלָאװ רע ןעוו

 --גָאלק רעסיורג ןַײמ טימ ,סיורג קילגמוא ןַײמ טימ

 ...גָאװ עבלעז יד טַאהעג יז ןטלָאװ

 ,םי סענופ ןדמַאז יו ןַײז רערעווש ןטלָאװ ייז

 ...םעט ןייק טינ רעטרעוו ענַײמ ןבָאה רעבירעד

 ןפָארטעג ךימ ןבָאה ןליַײפ סטָאג

 - יףיט
 ,טפיג ןַײז קנירט ךיא

 .ןפָאלעג רימ ןגעקטנַא ןענעז ןקערש ענַײז

 ?ןעַײרש לזייא רעדליװ ַא זָארג ףיוא טעװ יצ

 ?ןעַײלק ענַײז ףיוא סקָא ןַא ךיוה טעוװער יצ ןוא

 ,ןליוו ןַײמ רעטשרעבייא רעד ,רימ טימ טוט רע ןעוו ךַא

 ,ןליפרעד גנונעּפָאה ןַײמ לָאז רע ןעוו

 ,ךימ טגָאלּפ ןוא רָאנ טקיליװַאב רע ןעוו

 !ךימ טגָאלשרעד ןוא ענַײז רָאנ טנעה יד טמענעצ רע ןעוו

 - טמערַאװרעד שזַא ךיז שינרעטיצ ןיא ,ךיז טסיירטעג טלָאװ ךיא

 !טמערַאברעד טינ ךימ טָאה רע !רימ ליוװ

 ?ףָאה ךיא ןעוו ,רעבָא רימ סױרַא טמוק סָאװ

 ?ףוס ןַײמ ןַײז טעװ סָאװ זיא --ךָאנ רעגנעל ךיא בעל ןוא

 ,ןײלַא טגָאז

 ?ןייטש ַא ןופ רענַײמ חוּכ רעד זיא יצ

 - קַאז ַא --בַײל ןַײמ ןוא
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 ?טקַאהעגסיוא רעּפוק ןופ ןעד רע זיא יצ

 ,רעטגָאצרַאפ ַא ךיא

 -- רעטגָאלּפעג ַא

 ,דָאנעג דניײרפ ןופ טרַאװרעד ךיא סָאװ ,טָאטשנַא

 ?סָאװ ,ךיא רעה סָאװ

 זָאלרַאפ ךיא זַא

 (דניַײרפ ענַײז ףיוא םוא ךיז טקוק רע) !טָאג ןַײמ

 --ךַײר ןוא סיורג ,ךעלקילג רעדירב ענַײמ רָאנ , ךיא טינ

 !ךַײט ַא טשלעפ סע יװ ,טשלעפעג סע ןבָאה יז

 --ןזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעסַאװ יו

 ...ייז ָאטינ ןוא

 ,קעװַא טנעז ריא ,ריא ךיוא ױזַא !ָאי ,ָאי

 ,עלַא ריא

 --קערש טימ וצ קילגמוא ןַײמ וצ ךיז טקוק ריא

 .ןלַאפַאב ךַײא ןענַײז ןטסגנַא ןוא

 בָאה ךיא יצ ,רימ טגָאז
 ?טגנַאלרַאפ ךיַײא ןופ זיא סע סָאװ

 בָאג ןוא בָאה רעַײא ןופ סָאװ סעּפע ןטעבעג יצ
 ?קנַאשעג ַא ןגעוו טענַײמ רַאפ ...רימ רַאפ

 --סיורג אנוׂש ןופ ןעװעטַאר ךימ טלָאז ריא רָאג יצ
 !סיוא ךימ טזייל עזייב ןופ ,טנעה ןופ

 !ןיינ :ןגָאז טינ לעװ ךיא -- ןָא רימ טזַײװ ,טזַײװ
 !?ןייטשרַאפ וצ רימ טיג ?תועט ןַײמ זיא ּוװ

 ,רשוי ןופ טרָאװ סָאד זיא קרַאטש

 ?ןשױלּפ רעַײא טימ ןזַײװרעד רימ ריא טליו סָאװ -- ריא רָאנ
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 (וכ

 (זכ

 :ענמּת עגנוי

 ןפילא

 דדלב

 .רפוצ

 :ענמּת עגנוי

 :בויא

 :ענמּת עגנוי

 :בויא

 ;זפילא

 :בויא

 רָאנ רעטרעוו טימ ןענ'קיילּפָא ריא טליוו יצ
 טימעג רעווש םעד ןוא דייר יד

 ?רָאג זיב ןטלפייווצרַאפ ַא ןופ

 ,ריא טפרַאװ םותי ַא ףיוא

 ריא טפרַאש

 --דנַײרפ רעַײא רעטנוא טבָארג ,גנוצ רעַײא

 ...טישרַאפ ,טישרַאפ ריא ןוא

 -- סעקטיורב-"הּתיּפ" ענעטינשעג ץַאט ַא טימ ןַײרַא טמוק)

 (זעק טימ טגײלַאב ןוא טרימשַאב רעטוּפ טימ

 ,בויא

 !טנַײה זיא גָאט ַא רעכעלקילג ַא

 -- רעטוג ַא גָאט ַא

 יק ענַײד ןופ וק ַא ךָאנ

 ...ןעמוקעגקירוצ זיא

 ,יז ןקלָאמעג בָאה ךיא

 ,ןעמונעגּפָארַא טנַאמש םעד בָאה ןוא

 ,רעטוּפ ןגָאלשעגסױא ןוא

 --זעק ַא טשטעווקעגסיוא

 עקייועביא יד טגָארט יז ,סעקטזיןגשיהּתיּפ טימ לצעט ַא לשיט סבויא ףיוא טלעטש יז) !סע ,בויא ,םענ

 (בוטש ןטימ ןיא וצ סעקטיורב

 (ןסע ןוא טיורב ךעלקיטש וצ ןעמענ ,רעמיצ ןטימ ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק)

 !קנַאד ַא

 (עלַײװ ַא טרַאװ .ןבויא וצ טיורב ןטימ לרעלעט סָאד וצ יז טקור ,ץַאט ןטימ קירוצ קידנעייג)

 ...סע

 (ןָא ןקָארשעצ ןוא דמערפ ריא טקוק)

 (ץַאט ןטימ ּפָא טייג .עלַײװ ַא טגַײװש ,ןגיוא יד ּפָארַא טזָאל)

 ?יז זיא רעוו

 .סעגרַאפ ןוא ךיז ןָאמרעד ,ןָאמרעד ךיא

 ...הנכש ןַײד

 ,ענייא ַאזַא ...ָאי
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 ,ןזיװַאב לָאמ עטשרע'ס ךיז טלָאװ יז יו
 -- קידנעטש ָאד ןעוועג טלָאװ יז יװ ןוא
 (ךלימ לּפעט סָאד ןוא טיורב סָאד קעװַא טקור ,טצכערק ...קיטנעק טינ ןוא קיטנעק

 (.ז --')

 ...ייוו ,ייוו

 ,געוו סנשטנעמ םעד ךָאד זיא טצעזעגסיורָאפ

 --ייוו ,ייוו ,םענעגנודרַאפ ַא ןופ געט יד יו ןוא

 ...געט ענַײז ןעניַײז

 ,ןיוש םענַײז ןטָאש םוצ טכענק רעד טצכעל סע יו

 --ןיול ןַײז טרַאװרעד רענעגנודעג ַא יו ןוא

 טלייטעגוצ ןענַײז ךיוא ױזַא

 םישדח

 ,עטסיזמוא רימ ןרָאװעג

 טלייטעגוצ ןוא

 ,ןשָאלעגסױא רימ טכענ ןענַײז ןרָאװעג

 ...עטסיוו ןוא ערעטצניפ טכענ

 :ןגָאז ךיא געלפ ןגיל ןתעב
 ?ןגָאט ןיוש טעװ ןעוו

 --טכַאװרעד גָאט רעד טָאה ןוא

 ...טכַאנ ךיא טעּפש זיב ןסעטַאז ךיז שינרעטַאמ טימ ךיא געלפ

 ,טרָאװ ַא טָאה ןעמונעגמורַא בַײל ןַײמ

 ןטלָאשרַאפ דרע קיטש ַא

 ןטלָאּפשעג טוה ןַײמ

 ...ןרָאװעג רימ טסואימרַאפ זיא

 ,ןפָאלעגקעװַא בעוועג ַא יו געט עטכַײל ענַײמ

 ...ןֿפָאה ַא ןָא ןדנּוװשרַאפ
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 ,ץרוק ןבעל ןיַײמ ךיוה ַא :קנעדעג

 --רעווש ןבעל ןַײמ
 סטוג ןייק טעװ סנַײמ גיוא סָאד

 ...רעמ ןיוש ןקוקנָא טינ

 ,ָאד רערעמ ךימ ןעז טינ גיוא ןייק טעװ סע

 ...ָאטינ ןיב'כ ןוא ,ןיוש לַײװ -- קוק ,ךימ ןָא רעכיג קוק

 --טינ טרעוו ןוא טדניװשרַאפ סָאװ ןקלָאװ ַא

 .טינ דרע'רד ןופ ןיוש לָאמ ןייק טגַײטש --טברַאטש סָאװ ,שטנעמ ַא ױזַא

 ,רעמ םייהַא טינ ןיוש טמוק רע

 -- ןסעגרַאפ ןיהַא געוו םעד טָאה רע

 רעמ ןיוש ןענעקרעד טינ םיא טעװ סע
 .ןסעזעג זיא'ר ןכלעוו ףיוא טרָא סָאד

 !ןיינ ,טינ ליומ ןיַײמ טלַאהרַאפיכ --ךיא ךיוא

 !דייר ךיא

 ןייוו ךיא ,סיורג קילגמוא ןַײמ ןיא ךיז ּפָארַא דייר ךיא

 (הנעט א טימ טייגעצ ,ּפָאק םעד ףיוא טבייה) .. ,דייל רעסיורג ןיַײמ ןיא

 ?סיורג ריד םי ַא ןיב'כ יצ

 ,קיליורג ריד לידָאקָארק ַא יצ

 ?סיוש ןַײז ןיא

 .?ןליופַאב רימ רעביא ךַאװ ַא טסָאה וד סָאװ

 ,ןעקנעש רימ ור טצוװ טעב ןַײמ :טניימעג בָאה ךיא

 - ןעגנערב רימ טסיירט ַא טצוו רעגעלעג ןיַײמ

 וטסכערבעצ

 .,ךימ טסקעוװ ,ךימ טסקעװ ןוא ,ךימ תומולח טימ

 ,עטכעלש רימ ּפָארַא ןעגנועז טסקיש

 ,ךימ טסקערשרעד ןוא
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 ןײלַא ךיא -- ןלעװו רעסעב טלָאוו'כ

 ,טיױנ ןַײמ ןיא ןרעוו ןגרָאװרעד

 ,טיוט רעד ןיוש רעסעב
 ...ןייבעג ןיײמ רעדייא

 !ְךַא ,ןיוש רימ סואימ זיא'סו
 ,געווסנבעל ןַײמ זיא קיביײא טינ

 ,ךַאמעג זָאל ,ךימ ּפָא זָאל

 .געט ענַײמ ןענַײז קיטשינ לַײוװ

 ?טכַאמעג סיורג םיא טסָאה'ד סָאװ ,שטנעמ רעד ןעד רע זיא סָאװ

 ?טכַא ליפ ױזַא םיא ףיוא סע וטסגייל סָאװ

 ,טוג םיא ױזַא טסקנעדעג ,טסקנעדעג וד

 יי ,םיא טספור ןוא
 טונימ עכעלטיא םיא רעהרַאפ םעד ףיוא טסמענ וד
 ...םיא טסווּורּפ ןוא

 ?ןָאטּפָא טינ רימ ןופ ךיז וטסעװ ךָאנ גנַאל יו

 ,ץלַא ךימ ּפָא טינ טסזָאל וד

 זדלַאה ןיא קיר'צ ץכעַײּפש םעד גנילש ךיא זיב

 .ןטּפָאטשרַאפ ןיא ,םענַײמ ןיא

 !ָאי ,טקידניזעג בָאה ךיא

 .ןיוש ןעק ךיא ,טגָאזעג סנייטשמוא ,סָאװ
 -- ןָאט ריד ןקידניז ןיײמ טימ

 ...ןשטנעמ םעד ןופ רעטיה ,ריד

 / ?סַאּפש רעד סָאװ רַאפ

 ןרעוו לָאז ךיא ,ךימ טכַאמעג וטסָאה סָאװ רַאפ

 ?גנורעטש ַא ריד

 ?טסַאל וצ ןײלַא ךיז ןוא

259 



 (אכ

 :דדלב

 | ;:בויא

 :דדלב

 (ב

 (ג

 (ד

 (ה

0 

( 

 טעװ ,רימ גָאז ,עשז סָאװ ,ךַא

 ביוא ,ָאד רימ טימ ןַײז

 דניצַא רימ לחומ טינ טסיב וד

 ,דניז ןַײמ

 רעמָאט

 - אטח ןַײמ ּפָא טינ ,טָאג ,וטסקעמ

 ,ביוטש ןיא טורַאב טצעי רימ גיל ךיא

 !רימ ָאטינ -- ןוא ןכוז ךימ טסעװ וד

 רעטייווצ רעד ןופ ןבויא וצ ,וצ רענעדנוצעגנָא ןַא ךיז טקור ,ךיז רעסיוא זיא'ר ,סעציײלּפ יד טגערעגפיוא טבייה)

 (טַײז

 (סקניל ףיוא ּפָא םיא ןופ ךיז טרעק ,ןקילב עלופרעצ ןוא טכיזעג דנדַײל ןַײז ףיוא םיא ףיוא טבייה)

 (םיא וצ רעטנענ ךָאנ לסיב ַא לוטש ןיַײז טקור)

 (.ח --'ּפ)

 ?ליורג ַא דייר ,ןדער ךָאנ ױזַא וטסעװ ,ָא ןענַאװ זיב

 .ליומ ןיַײד ןופ ריד טניוו ַא טגָאײ'ס שזַא

 ,רעקיטכעמלַא רעד ןוא ,ןײז םורק טּפשמ סטַאג ןעק יצ

 ?טויקיטכערעג ןַײז ןרעוו ןעק טמירקעג רָאג יצ

 ,ןיז יד ,םיא רַאפ ךיז ענַײד ןבָאה טקידניזרַאפ

 ...!דניז רעייז ןיא ייז ןסיוטשרַאפ רע טָאה

 טָאג וטסכוז רעמָאט וד ,רעבָא וד

 ,דָאנעג טסטעב ,םיא טסטעב ןוא

 ,גנונױלַאב יד טמוק --ןייר ןוא ךעלטנרָא וטסיב ןוא

 ,גנוניווו רעטכערעג רעד רעביא ,ריד רעביא רע טכַאװ

 --ןַײז ןיילק בייהנָא ןַײד געמ

 !ןַײז ןייש ןוא סיורג רעבָא טעװ דנע ןַײד
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 (ח

 (ט

6 

 (אי

 (בי

 (גי

 ,גערפ ,תורוד עטשרע יד גערפ וד

 געוו םעד קרעמ ,ךיז קרעמ ןוא

 ,טַײל עטסטלע ןופ ,ערעייז תובָא יד ןופ

 ...טַײצ ַא רענעסעגרַאפ ַא ןופ ןעגנושרָאפ יד

 ,ןטכענ ןופ יד ןענַײז רימ) :טסגָאז וד
 ,ןטכערעג ןוא ןטכערעגמוא ןופ טינ ןסייוו רימ
 | םיוק ןסייוו רימ
 ,טרעשַאב ָאד זדנוא זיא סָאװ
 םיורט ַא ,געט יד ערעזדנוא -- ןטָאש ַא
 (...דרע רעד ףיוא ָאד

 ,ןרעלַאב ךיד ןלעװ ייז ,ייז גערפ

 :ןרעה ןזָאל ןצרַאה ןופ ריד רעטרעו ןלעװ ייז

 ,שטנעמ ָא ,טינ ךיז גָאלקַאב"

 ןטָארעג ןוא ןסקַאװ םיובפליש רעד ןעק יצ

 ?עטָאלב ַא ןָא

 ,ןעיײרש טינ טספרַאד וד

 ,ןעיײדעג ןרעסַאװ ןָא דלעפ ןיא זָארג סָאד ןעק יצ

 "?טשטנעבעג ןַײז ןוא

 ,ןזעוועג טינ וו -- רע טקלעוו ילבפיוא ןַײז רַאפ"
 ,ןקילפ לָאמ ןייק םיא טעװ ןעמ

 -- רעזערג יד ךיז ןזַײװַאב'ס רָאנ רעדייא
 "...טנקירטרַאפ רע טרעוו

 טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ ןגעוו ןענַײז סָאד

 ,טָאג ןַײז ןָא ןסעגרַאֿפ
 -- ןריובעג ןופ ףנוח ַא ןופ גנונ'פָאה יד

 !ןריולרַאפ טייג
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 !ןענירעצ ,עז -- ןעגנונעפָאה ענַײז (די

 ...סבעווניּפש ַא - ערעכיז יד םייה ןַײז ןוא

 ,םיא טלַאפ יז ןוא ךיז םייה ןַײז ףיוא ,ָא ,טציטש רע (וט

 ...!ןטלַאהרעד טינ יז ןעק ןוא טסעפ יז טלַאה רע

 ןענַאטשעג רעקיטּפַאז ַא ןוז רעד ןיא רע זיא טשרע (זט
 .ןעגנַאגעגפיוא ענַײז ןגַײװצ יד גנוי ,לדנטרעג ןַײז ןיא ןענַײז סע

 ,טלקיװעגמורַא ךיז ןעלצרָאװ ןפיוה ַא ףיוא ןבָאה ייז (זי

 ;רע טקילברעד טסעפ רענייטש ןופ יַיבעג ַא

 סיורג ןַײז ןיא םיא טסַײר רע זַא ןוא (תי

 ,סױרַא טנורג ןַײז ןופ

 םיא ּפָארַא טסַײר

 --םיא טדנעלרַאפ ןוא

 :םיא ּפָא טנקייל ,טנקייל ןוא
 !ךיד ןעזעג טינ בָאה'כ

 !ביולג ,םענַײז ןופ געוו ןופ דיירפ יד זיא סָאד (טי

 ...ןביוטש) רעדנַא ןַא ןופ ןוא ,ףיוא רעדיוװ ןסקַאװ ייז

 :ןסיו ַײז (כ
 ,ןטכערעג םעד לָאמ ןייק טינ טכַארַאפ טָאג

 ,ןסירדרַאפ טינ ריד לָאז ןוא

 !עטכעלש יד ךָאד ןציטש טינ טעװ רע

 --ןעז טסעוו (אכ

 !ליוװ ךָאנ ןַײז ריד טעו סע

 ןעק רע

 ם'רַאװו רעטכעלעג ַא טימ

 ,ליומ ןַײד ןכַאמ לופ

 !םרַאיל ַא טימ ןּפיל ענַײד ןוא
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 (בכ

 :בויא

 ;דדלב

 :בויא

 ;דדלב

 --דנַאל ןצנַאג ןיא ָאד עניײד םיאנוׂש יד

 ,דנַאש ייז טדײלקַאב סע

 -- םיעשר יד ןופ טלעצעג סָאד ןוא

 (טפור) ...םיא ָאטינ ןיוש

 !ענמּת

 ?ןעמעוו ?וטספור ןעמעוו

 ...ענַײד הנכש יד

 ...ענַײמ ,יז טספור וד ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ךימ

 --בַײװ ןַײמ ,ענעברָאטשעג ןַײמ

 ...בַײל ןַײמ ךרודַא רימ רעטיצ ַא זיא'ס ןוא

 בַײװ ןַײד ןַײז טעװ יז ןעוו

 ...ןעמעשרַאפ טינ יז ךיא לעוװ

 -- ןפור טינ יז לעוו'כ

 ...ןיפוליגב ןדייס

 - הנכש ןַײד רָאנ יז זיא עלַײװרעד

 ןעמ געמ הנכש ַא ןוא

 ,ןגערפ ןוא ...ױזַא טַאלג ,יז ױזַא ןקוקנָא

 הנכש רעד ,ריא שרעדנַא סעּפע ןגָאז

 ןעניימ ןוא

 ...סָאד

 ...סָאװ ריא ןטָאבנָא וליפַא

 ,םעניימעג ַא לטרעוו ַא ןפרַאװנַײרַא

 !םענייא ךָאנ ןוא םענייא

 ,סנייש ןייק טינ ,סקיטיײדייװצ ַא לטרעוו ַא

 - =סניימעג ַא וליפַא ןַײז געמ
 !ןגיל ןייק טינ זיא

 ...ןגירקעצ טינ ךיז רימ טימ רַאפרעד טעװ טָאג

 ,לציוו ַא ןקניבָארג ַא ריא ןלייצרעד געמ ךיא

 ,קידנליּפש ,ךיז ױזַא ,ריא ןבעג וליפַא

 -- קידנליוו-טינ

 לציק ַא

 --לציצ ןיא

 ,ןביוא ןופ ,טכיײל
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 :בויא

 ;דדלב

 :בויא

 :דדלב

 :בויא

 ...ןביולרעד סע ךיז געמ ןעמ
 --זייב ןייק טינ זיא'ס

 :סייוו ,סייוו

 ,סניילק ַא עלהוואּת ַא וצ טינ ךיז טעּפעשט רע

 !ןגיל ןייק טינ זיא עלהוואּת ַא
 ןעמורפ םעד ךָאד סע טמענ טָאג

 ...טוגמוא רַאפ טינ

 סנייא ץלַא ןטשרעבייא םעד זיא'ס

 (ןבויא וצ ןַײא ךיז טגייב) .ןגינעגרַאפ סע טכַאמ ןשטנעמ םעד ןוא

 ...ליוה רימ עלעסיב ַא ץרַאה ןיא זיא סע

 ןַײרַא טגנערב יז ןעוו

 --ליומ ןיא סָאװ טעּפע ןוא

 ...ןיײפ רָאג ןעוועג טלָאװ

 !ענמּת

 !רימ ּפָא זָאל ,ּפָא זָאל

 ,ךליה ַא.טיג ןעמָאנ רעד

 -- רימ ּפָאק ןיא קַאה ַא

 ...!תמ ַא ףור טינ

 ,..הנכש ןַײד ,רָאג ןענמּת ךָאד ףור ךיא

 !ענייא ןענַײז סענמּת עלַא ,עלַא

 !רערעמ טינ ןוא ענייא

 ...ריא רעהַא ףור טינ

 ,סע -- ןסע טסליוו

 .(ךלימ לּפעט סָאד וצ םיא טקור) !ךלימ קנירט

 סינעג ,ריד רַאפ זיא סע

 ,סיז זיא ךלימ יד

 !סע ,סע --קַאמשעג טיורב סָאד

 !סעגרַאפ -- זיא ןזעוועג סָאװ סָאד

 .קנעדעג --טבעל סָאװ סָאד ןוא

 !ענמּת

 !גנערב ,גנערב ,ןַײרַא סָאװ סעּפע גנערב

 ...רעהַא טינ ריא ףור

 -- ןסעגרַאפ טינ טינרָאג ןעק'כ
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 :דדלב

 :בויא

 :דדלב

 :בויא

 :דדלב

 :בויא

 (ב

 (ד

 (ןסע סָאד ּפָא טקור) ...ןסע טינ ןעק ךיא -- םענ ,ַאנ

 !רעמ ליוװ'כ

 -- ךיז רַאפ ,ןילַא טינ ןוא

 ,רעהַא טינ ריא ףור

 ...ךיק ןיא וד רעסעב ךירק

 (טמעשרַאפ ןוא קרַאטש טרעדנּוװרַאפ)

 ?ךירק סעּפע סָאװ "? -- ךירק"

 ;יורפ ַא וצ טכירק --טָאג וצ טכירק סע רעוו
 !רעכירק ַא טסיב וד

 (טנורגרעטניה ןיא לוטש ןַײז טימ רעטקידײלַאב ַא ּפָא ךיז טקור)

 (.ט -'ּפ)

 ...וזַא ,ױזַא

 ,רעכיז סע סייוו ךיא

 --רעכירק ןייק טינ ביוא --שטנעמ רעד

 ,ןַײז טכעלש געמ רע ,ןַײז טוג געמ'ר

 ?ןַײז טכערעג טָאג ןַײז רַאפ רע ןעק יצ

 ןזיורב ןַײז ןיא רע ליוו ןוא
 --ןענ'רָאװ םיא ...םיא ןדָאל

 ,טינרָאג ןַאד םיא טרעפטנע רע
 .טנזיױט ףיוא סנייא טינ

 ,קרַאטש ןוא גולק זיא'ר

 ;ץנַאלג ןַײז טימ קיטכעמ ןוא

 קרַאק ןַײז םיא רַאפ ףיט ןגיובעג טינ סע טָאה רעוו

 ?ץנַאג ןבילבעג זיא ןוא
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 (ה

0 

0 

 (ח

 (ט

( 

 (אי

 -.טיַײב רע

 טַײװ רעטרע יד

 ,עסיורג רעגרעב ןופ

 ?ןרָאװעג זיא'ס יװ ןיילַא טינ ןסייוו יז
 יז סױרַא טסַײר רע

 ,ןרָאצ ןַײז ןיא

 ןרעטישרעד דרע יד טוט רע
 ,ןריא ןופ טרָא ןופ

 עריא ןלַײז יד שזַא

 ןריט ןוא
 ,ןרעטיצ

 !ףיוא רעה :ןוז יד טלעּפַאב רע

 !רערעמ טינ ןַײש וד
 ףיול םעד טמיוצ רע

 .ןרעטש ןופ

 !קרעװ ןַײז ןיילַא - טײרּפשעגסױא עלַא ןעלמיה יד

 ...גרעברעסַאװ ענַײז ףיוא ,םי ןפיוא סע טזַײרּפש רע

 ,טנרעטשעגסיוא ןסיורג םעד רעב םעד טָאה רע
 ,טנרָאפעג -- ןָאירָא םעד

 ,ןרעטש ןביז יד טימ ןגָאװ םעד
 .םורד םענופ ןשינעפיט ןוא

 ,ףיוא ןכַאז עלַא עסיורג יד טוט רע

 --ףוס ןייק ןייגרעד וצ טינ ,ייז ןשרָאּפוצסױא טינ
 --לָאמ עלַא רע טזַײװ רעדנּוװ ןוא

 !לָאצ ַא ןָא רָאג

 --יַײברַאפ רימ ךָאד טייג רע
 ...ןענַאװ ןופ עז ךיא טינ ןוא
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 (בי

 (גי

 (די

 (וט

 (זט

 זי

 (חי

 (טי

 - יירפ רימ רַאפ רעביארַאפ טבעווש רע

 .ןענַאטשרַאפ טינ םיא בָאה ךיא

 !זָאל :םיא טגָאז רעװ - ןָא ןעמעוו רע טּפַאכ ןוא
 ?סָאװ ,וטסוט סָאװ :םיא וצ טגָאז רעוו

 ,ּפָא םענַײז ןרָאצ םעד ןופ טינ טערט טָאג

 ,םיא טלַאפַאב סָאװ

 ּפָאק םעד ףיט ןגייב םע ,ךיז ןקירעדינרעד סע

 .עצלָאטש יד םיא רַאפ

 ?ךערפ סָאװ ןרעפטנע םיא ,ךיא יו ַאזַא ,ךיא לעװ

 ?ךערּפשעג ןרעפרַאש ַא םיא ןגעק ןריפרַאפ

 -- ךיוא ןַײז טכערעג ןַײמ ןיא

 ,טָאג טינרָאג ךיא גָאז

 ךיוה טינ לוק ןיײמ ביוה ךיא

 ...דָאנעג ןייק טינ טעב ךיא ,םענַײמ טפוש םוצ

 טרעַאב רע ןוא --םיא ךיא ףור רעמָאט ,ךיא

 --ןביוא ןופ רימ רעפטנע ןַא טימ

 ,ןביולג םיוק ס'לעוו ךיא
 ,..טרעהרעד לוק ןַײמ טָאה רע זַא

 ,טסיוו םערוטש ַא טימ ךימ טכינרַאפ סָאװ ,רע
 ,טסיזמוא ךימ ןדנּוװ טימ טגָאלּפ ןוא

 ,יירפ ךימ ןעמיטעּפָא טינ טזָאל רע
 ...ןַײּפ טימ ,רערעטיב טימ ,ךימ טקיטעז ןוא

 !יאדװַא ,קרַאטש רע זיא --חוּכ ןיא טייג סע בוא ,ָאי
 ?ןזָאל ךימ טעו רעוו -- ןיד-תיב םוצ ביוא ןוא
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 ליומ ןַײמ ךימ טקידלושַאב'ס (כ

 !רָאג טכערעג ןיב ךיא תעב
 --ליוװ ןוא טוג ןַײז געמ'כ

 !רָאג טרעקרַאפ סױרַא טמוק'ס ןוא

 !ךָאד טכערעג ,טכערעג ןיב ךיא (אכ

 סע יװ ןוא סָאװ טינ סייוו ןוא |

 !רעטכעלש רעד ןיב'כ ...רָאג ױזַא סיוא טמוק

 ...סואימ רימ זיא ןבעל'ס

 :רעטױל ןוא רָאלק סע עז ךיא !דיישרעטנוא ןָא (בכ
 !רע טוט ןטכעלש םעד ןוא ןטוג םעד

 שטַײב ַא ךיז םענייא ףיוא ּפָארַא טזָאל'ס בוא (גכ

 :שטַײט ס'זיא --םיא גנילצולּפ טעגרהרעד ןוא

 סיוא רָאג טכַאל רע

 ...סיורג קילגמוא רעייז ןיא עמערָא יד

 ,עשר ןופ תושר ןיא ןבעגענּפָא ןרָאװעגיז דרע יד (דכ
 !ןיוש ָאטינ זיא יז --רעטכיר עריא ןופ ןיײש יד טקעדרַאפ רע

 --רָאג שרעדנַא ביוא

 !?רָאי עטוג עדלַא וצ ,ןפור ס'כיא לָאז יו

 - ץונ ןָא געט ענַײמ ןוא (הכ

 ךָאנ רעטכַײל ןענַײז יז

 :טעז ...רעפיול ַא ןופ יו

 ךָאד ןענַײז יז

 ,טעה ,ןפָאלעגקעװַא ,ןגיולפרַאפ
 .סטוג ןייק ןעזעג טינ ןוא

 ןפיט ןיא םי ןיא קעװַא (וכ

 ,ןפיש-ריורפליש טימ
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 (זכ

 (חכ

 (טכ

6 

 (אל

 (בל

 (גל

 (דל

 זײװַאב ַא ךיז טיג רעלדָא ןַא יו

 .זײּפש ףיוא טלַאפ ןוא

 ,ןסעגרַאפ ךיז ךיא ליוו ןוא

 ,ןגרַאװרעד רימ ןיא ייוו ןַײמ

 ןזעוועג סָאװ ןסעגרַאפ

 - ןקרַאטש ךיז ןוא

 ,סיורג ענַײמ ןצרַאמש יד ךימ ןקערש

 ;ןכָארבעצ ןיב'כ

 :סיורָאפ סייוו'כ
 !ןכָארּפשעגַײרפ טינ רעו ךיא

 :סיוועג סייוו ךיא
 !קידלוש ןבַײלב לעוו'כ

 ?קידלודעג ןקינַײּפ ךיז ךיא לָאז סָאװ רַאפ ָאט

 ?טסיזמוא ןרעטַאמ ךיז ךיא לָאז סָאװ רַאפ

 ,יינש ןיא ךיז ןבָאה ןשַאוװעג לָאז'כ ןעוו

 - ייז ןיא ךיז ןעלגיּפש וצ -- טנעה יד ןייר ןוא

 רעדייא ךָאנ ּפָא ךימ בורג ַא ןיא וטסקנוט

 .רעדיילק יד רימ ענַײמ ןסואימרַאפ'ס ןוא - םוא ךיז קוק'כ

 ןענעק טצוו ךיא יו שטנעמ ַא טינ לַײװ

 !ןענענעג םיא טימ טכירעג םוצ ...םיא ןרעפטנע

 ,רעפָארטש ַא זדנוא ןשיוועצ ָאטינ

 - .ןפָא ןוא ,זדנוא ןדייב ףיוא ןגײלקעװַא טנַאה ןַײז לָאז רע

 !קעװַא רימ ןופ שטיַיב ןייז

 - קערש ןַײז רימ ףיוא ןפרַאװנָא טינ רָאנ רע לָאז ןוא
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 (הל

 ;רפוצ

 ;זפילא

 ;בויא

 ;זפילא

 ;בויא

 :ענמּת

 :דדלב

 ;זפילא

 :רפוצ

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :זפילא

 :דדלב

 ,שינ'רָאװַאב ןָא ןדייר ךיא לע טסלָאמַאד טשרע

 ...טינרָאג ,ןבָאה ארומ טינ םיא רַאפ לעװ ןוא

 - ,ןַײא םיא ןיפעג ךיא יו - ךיא לַײװ

 !ןַײז טינ ױזַא ףרַאד

 (לוטש ןַײז ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ)

 !ענמּת

 (ףיוא ךיז טּפַאכ)

 | !ענמּת

 ךָא "ענמּת" ןפורסיוא ןַײז תעב ,ןדעי טקוק)

 ָאד םיטש ןייא ןיא עלַא ,עלַא ריא

 ךיג יו ...יז ריא טפור

 - ךיא ,טנרעלעגסיוא ןריא ןעמָאנ םעד טָאה ריא

 ...ןסעגרַאפ ױזַא לענש םיא בָאה ךיא

 !ןסע ןליוו רימ

 (ךיוה טינ ,ךעלצרעמש ,ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל)

 ...ענמּת

 (ךיק ןופ דלַאב ךיז טזַײװַאב)

 ?בויא ,ןפורעג ךימ טסָאה

 !רעִירפ ןפורעג ךיד ןבָאה רימ

 ...ןַײרַא טינ טסיב

 !ןייפ טינ

 (ןבויא ןבענ טבַײלב ,ןײגוצקעװַא םוא ךיז טרעק ,ןָא דמערפ ייז טקוק)

 ,ןכוזרַאפ טינ עקַאט טסליוו

 ?ןכוק ןופ טינ ןוא ךלימ לּפעט ןופ טינ

 (ןײגקעװַא ליוו) ...ייוו רימ טוט סע

 - יג טינ

 ,ייז ,ייז

 - (ךלימ לּפעט ןופ טכוזרַאּפ רע) -- ןפרַאד יז ...ןפורעג ךיד ס'נבָאה ייז

 !ייֵז

 ?ךיײא טעב'כ ,ריא טליוו סָאװ

 !ןפרַאש ַא קנורט ַא

 (ץכערק ַאטיג) !ךַאטער ַא

 ...לבירַאפ ןייק טינ בָאה
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 ;:רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 :ענמּת

 ;רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 :ענמּת

 :דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;רפוצ

 :ענמּת

 :יירד יד
 בויא

 :ענמּת

 !לביצ

 טלבָאנקעג לקיפוּפ

 ...לּפָאג ַא ףיוא

 !סיוטש ַא רעצכעטיירק ןוא
 ...זיױה עצנַאג סָאד רימ ןעקניטשרַאפ טעװ ריא
 !ןטכָאלפעג ךעלהלח גנערב
 !עטכָאקעג שיפ

 !עטקַאהעג -- ןיינ ,ןיינ

 !עטקַאבעג

 ...ןצלָאמשעג עקרעבעל ַא

 !טַײצלָאמ ַא טליװ ריא

 !ןליוו רימ ,ָאי ,ןליוו רימ

 !ןליק ַא ,סופ ןטעפ ַא

 !קיצלַאמש -- לטסירב ַא שיילפ

 ...ןצלַאזעג ןוא טרעפעפעג

 !ךיוי ןוא

 ,ךיוא ךיוי
 !לכַײי ַא

 !לכאמ ַא זיא ,עקַאט לכאמ ַא זיא

 ...רענעסַאלעג ...!ַאװ ...וא !ַאװ ...וא

 ?הנותח ַא ףיוא ןעמוקעג טַײז ריא
 (רעביא םוטש ךיז ןקוק דניירפ יַײרד יד)

24 

 ולא";

 (טצכערק)

 ,ךיא ףיול טָא

 ,ךיא ףיוק טָא ןוא

 ּפָא ךַײא רַאפ ךָאק
 ...ּפָאט ןלופ ןלופ ַא

 - לסיש ַא ןרעדעי רַאפ

 !לסיב ַא טרַאװ

 !רענעסַאלעג !רענעסַאלעג

 ּפָא) ...הנותח ַא ףיוא ןעמוקעג טיַײז ריא
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 זפילא

 (רעביא ,ןרעדנַא םעד טימ רענייא ,ךיז ןקוק) דדלב

 רפוצ

 (ןביוא ףיוא קנּוװ ַא טימ) ;זפילא

 !הנותח ַא

 (ןגיוא יד טימ טיירד) :דדלב

 ...הנותח ַא

 (טקניוװ) ;רפוצ

 ...הנותח ַא

 ...בויא ;זפילא

 ...רעה ךיא /  רביא
 (יורפ רעד ןופ טדנעלברַאפ עקימורַא עלַא ןגערפ טלָאװ רע יװ) ;זפילא

 ?רעוו ,יז זיא רעוו

 ?ענייא יד

 (ןבויא ףיוא טזַײװ) :דדלב

 ..יהנכש ןַײז

 (ןגיוא יד טימ קנּוװ ןגולק ַא םיא טיג) ;רפוצ

 ...ענייש ַא זיא יז

 !גנוי יא ,ןייש יא ;זפילא
 ...גנוצ ַא ריא ַײב ענעפילשעג ַא ;דדלב

 !קנּוװ ןפיוא ךיז טייטשרַאפ ...יז זיא גולק ןוא ;רפוצ

 (עטַאװעמּת ךיז טכַאמ) :זפילא

 ?רעוו

 ...הנכש ןַײז :דדלב

 ...רעמ - ןגרָאמ ןוא ,רָאנ הנכש ַא טניַיה :רפוצ

 ...בויא ;זפילא

 .רעה ךיא /  :בויא

 (ןגַײװש לָאז רע ,ןזפילא וצ רעבירַא קנּוװ ַא טימ) ;דדלב

 ...רעלק ַא ביג

 (ןבויא וצ ןדנָאװעג רע ךיוא) :רפוצ

 ...הנכש ןַײד

 - רעה ךיא ,רעה ךיא :בויא

 ,עניימעג דייר
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 ;זפילא

 :בויא

 (א

 (ב

6( 

 (ד

0 

0 

 !ףואינ ,ףואינ ,ףואינ

 !בויא

 (.י -'פ)

 ,ס'ימ רימ זיא ןבעל סָאד

 ,ןדייל עניײמ רעטרעוו ןיא ןסיגסיוא לעוו'כ

 - זיא סע סָאװ ,ןיוש ןַײז לָאז

 !ןדייר ןטייקרעטיב ענַײמ ןיא לעװ ךיא

 :ןגָאז םיא ױזַא לעװ ךיא

 ,ןטסיזמוא ךימ קידלושַאב טינ ,טָאג

 ןסיוו ךימ ךַאמ

 ?ןגָאלק ךיז רימ טימ טסוט וד סָאװ רַאפ

 ,האנה ןַײד ,גָאז ,ױזַא סיורג ןעד זיא יצ

 ,טסדנעלרַאפ וד ןעוו

 ,טנעה ענַײד ןופ קרעוװ סָאד טסטכַארַאפ וד ןעוו

 !םיעשר יד ןופ סולשַאב םעד ףיוא טניײשעגפיוא טסָאה

 ?טעפ-קישיילפ ןגיוא יד ריד ַײב ךיוא ןענַײז יצ

 ?טעז רענייא רעדעי יו ייז טימ ןעד וטסעז יצ

 ?טלייטעגוצ ןשטנעמ ַא יו ריד געט ןענַײז יצ

 ?טלייצעג ןקיצנייא ןדעי ןופ ןרָאי יו ,ןרָאי ענַײד ןוא

 ,ױזַא טסשרָאפ וד סָאװ

 ,טכעלש ענַײמ םיאטח יד ךָאנ

 יױזַא טסשרָאד וד סָאװ

 ?ךערברַאפ ןַײמ ךָאנ

 ןײלַא ריד ,ךָאד ריד ןיא טגנַאלַאבנָא זיא'ס

 !ןָאט סטכעלש ןייק לָאז ךיא
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 (ח

 (ט

(0 

 (אי

 (בי

 (גי

 (די

 (וט

 ,ןיינ ,ךיז ריד ןופ ןעװעטַאר וצ טינ רעבָא זיא'ס
 | !ןַײז טכערעג ןיימ ךיא

 ,טעדליבעג ךימ ןבָאה סָאװ טנעה ענַײד ןענַײז סָאד

 ,ןברָאװרעד ךימ
 - טרעדלישעג ןוא ןעמונעגמורַא ךימ

 ...ןברָאדרַאפ ךימ טסָאה וד ןוא

 ,ןטָאנקעג םייל ַא יו ךימ טסָאה וד ,רָאנ ךיז ןָאמרעד

 ...ןטָאשרַאפ דרע טימ ךימ רעדיװ ןוא

 ,ךימ ךלימ יו טסיגעצ וד

 ...ךימ טסליק ןוא ךימ וטסעװעטרַאהרַאּפ זעק יװ ןוא

 טײנַאב בַײל ַא טימ ןוא ךימ טוה ַא טימ טסָאה

 ,דיילק ַא טימ יו

 ,ךימ טמױזַאב ןוא ךימ טײנַאב
 .ךימ טמױצעגמורַא ןרעדָא טימ ןוא רענייב טימ

 -- דָאנעג ןוא ןעקנָאשַאב ךימ ןבעל טימ
 .טָאבעג ןַײד קרַאטש טיהעגּפָא ,ךָאד טַאהעג בָאה ךיא

 - ןטלַאהַאב ריד ַײב ץרַאה ןיא ץלַא סָאד טסָאה וד
 ...ןטלַאװרַאפ םעד טימ טסוט וד - טסּוװעג בָאה ךיא

 ,ןעקנעדעג רימ סע טסעוו וד - ךיא קידניז ןוא

 ..ןעקנעש טינ ךָאד ענַײמ רימ דניז יד טסעוו וד

 - טכעלש ךיא ןיב ןוא

 !רימ ייוו ןוא ךָא זַא

 - טכערעג ןיוש ךיא ןיב ןוא

 !ןבייה טינ ּפָאק ןַײמ לעװ ךיא
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 (זט

 (י

 (חי

 (טי

 (כ

 (אכ

 ןלעוו'כ - דנַאש טימ טַאז

 !טנלע ןַײמ עז ,עז ...רעמ ןבייה טינ

 - ךיז בייה ַא ּפָאק ןַײמ טיג ןוא

 ...ךימ בייל ַא יו וטסגנַאפ

 - טסליוו וד יװ ןוא

 ...טסליּפש ,ךיז רימ טימ טסליּפש וד

 תודע יד רימ ןגעק ץלַא טסַײנַאב
 ,רערעמ ענַײד
 לָאמ ַא סָאװ ןרָאצ ןַײד ןוא

 ...רערעווש טרעוו

 עדייב ייז ,ייז עדייב

 ...רעדיוו וצ רימ
 - רעדיוו ךיוא ױזַא ןוא רעבָא ױזַא

 !לָאצ ַא ןָא

 רָאג ןעמונעגסױרַא ךימ וטסָאה עשז סָאװ וצ

 ?טכַארט סעמַאמ ןַײמ ןופ

 טרָאד ןעגנַאגעגסױא טלָאוװ'כ

 - ...טכַאדעג טינ יװ ,ןעזעג טינ יו

 ,ןַײז ךיא טלָאװ ןזעוועג טינ יו

 .ןַײרַא ךיַילג רבק ןיא דייוועגניא יד ןופ

 ,עּפַאנק ךָאד געט ענַײמ ןענעז םע

 ,עגרַאק

 - ךימ ּפָא זָאל

 .ןקרַאטש ךיז עלעסיב ַא לעװ'כ ןוא

 ךיז םוא טינ רעק ןוא ייג ךיא ךָאנ רעדייא

 ...עמוטש סנטָאש ןוא שינרעטצניפ ןופ דנַאל ןיא
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 ,לקנוט ךשוח יו שינרעטצניפ ןופ דנַאל ןיא (בכ

 ,רָאלק טינ סנטָאש
 - רָאג רדס ַא ןָא ןוא

 .לקניפעג ריא זיא שינרעטצניפ ַא יו ןוא

 (טגערעגפיוא ,טרָא ןַײז ןופ ףיוא ךיז טסַײר) :רפוצ

 (.א"י = 'ּפ)

 !ךַאמעג זָאל (ב

 ,ךס ַא טסדער וד לַײװ יצ

 - ליפ רעטרעו ןלַאפ טסזָאל
 ?ליטש ןביַײלב ךיא לעװ

 ליומ ןַײד ןופ וטסטיש ןוא
 ליונק ַא

 - ךעּפ ןופ ןוא רעיַײפ ןופ

 ?טכערעג ןיוש וטסיב

 ןכַאז עטכַארטעגסױא ץלַא 2

 ,ןכַאל יז ןופ טעוו רעכעלברעטש ַא ,רעכעלנייוועג ַא

 !ןכַאמ ייז טשינ וצ טעוו

 ,טסטָאּפש וד -- וד ןוא

 !סטָאג עדווירק יד ,טינ רענייק ,טינ טנָאמ'ס ןוא

 ;ןײלַא ךיז ןביול ןייא ןיא רָאנ טסטלַאה וד ד

 !ןייר ןיב ךיא
 רָאלק ןגיוא ענַײד ןיא ,ןעוועג ךיא ןיב רָאלק ןוא

 !רָאג זיב

 ,ךע - ךע ,טָאג רעבָא ןעוו (ה

 ,ךערּפשעג ַא טצעי ,רימ טימ טריפרַאפ רע ןעוו

 ענַײז ןצפעל יד ףיוא טנפע רע
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 - ןהנעט ןָא טבייה ןוא

 סיוא ריד טגָאז רע ןעוו ךַא
 סיורג ענעגרָאברַאפ יד

 ,המכח ןופ

 -- רעמ ךָאנ ןוא

 --ןסיוו ןופ יד

 ןסיוו ַײז ןוא
 טכַאמ טָאג זַא
 ...ךס ַא ,דניז ענַײד ןופ ,ריד ןסעגרַאפ

 ?ןעניז ןפיט סטָאג ןעד וטסניפעג יצ

 ?ןעניפעג טָאג ןופ קנַאדעגדנע םעד רָאג וטסנעק יצ

 ?וטסייטשרַאפ סָאװ -- ןעלמיה ןופ ןטייקכייה יד

 ?וטסייוו סָאװ -- דרערעטנוא רעד ןופ רעפיט

 ,עטײרּפשעגסױא יד דיילק ןַײז דרע רעד ןופ רעגנעל

 .עטיירב םימי ןופ ןוא

 ,ייברַאפ רָאנ רע טבעווש םיוק

 דלַאב זדנוא ףיונוצ טמענ ןוא זדנוא לרוג םעד ּפָא טיג
 - יַײנ'ס ףיוא
 !טלַאה :םיא טגָאז רעוו

 ,טַײל עשירענגיל יד טסייוו רע ,רע לַײװ
 ,ייז ןעק רע
 - טַײשרַאפ טייקיטכערעגמוא יד ןעזעג טָאה רע
 ...יז ןעזעג טינ טלָאװ'ר יװ ןוא

 ןיזטכַײל ַא שטנעמ ַא ןוא

 טרעכַײרַאב ץרַאה טימ טרעוו

577 



 (גי

 (די

 (וט

 (זט

 שי

 (חי

 (טי

 ,רעזייב ַא ןַײז ןריובעג ןופ געמ'ר

 ...לזייא רעטעוועדליוורַאפ

 ,טיירגעג ךיז ןצרַאה ןַײד טימ וטסָאה ןוא

 ,טדנעוועג םיא וצ
 טײרּפשעגסױא טסָאה ןוא
 .טנעה יד םיא וצ

 -- ריד וצ טּפעלקעגוצ טכערמוא ךיז טָאה ןוא

 לענש-לענש סע רעטַײװרעד

 ,ריט ןַײד ןיא לָאז ןּפַאלקנָא טינ טייקיטכערעגמוא ןוא

 !טלעצ ןַײד ןיא ןעניווו טינ

 -- ףיוא לעה ןגיוא יד ,יַײרפ סינּפ'ס ןַאד טסבייה וד

 !רעלעפ ַא ןָא טסיב

 ,םענייא ןיא ריד ןיא ץלַא ןסָאגעגסױא - לָאטש ַא יװ טסיב

 .םענייק רַאפ טינ ארומ טסָאה

 ,ןסָארדרַאפ יד ,ענַײד עלַא ןסעגרַאפ טסעוו

 ...ןסָאלפױַאפ גנַאל רעסַאװ יװ ,ייז ןעקנעדעג רעמ טינ

 ,סיורג ןַײז ןיא זיא גָאט רעד יו ךָאנ רעקיטכיל

 ,ןַיײש ריא ןיא ןטכיולרַאפ טלעוו יד ריד טעוו

 ,סױרַא שינרעטצניפ ןופ טסעוו

 .ןַײז ןגרָאמירפ רעד יװ טסעו וד

 ,ןפָאה ַא טימ ןבעל טסעוו ,ןַײז רעכיז טסעוו

 ...ןפָאלש ןגייל ךיז טורַאב ,ךיז םורַא ןבָארג טסעוו

 ןרעטש רענייק טינ טעוו'ס ...ןגיל טסעוו

 ,רעגעלעג ןַײד ףיוא ,ריד

 ,ןרעק ךיז ריד וצ טעבעג טימ ןלעװ ןגנעמ ןוא

 ...ןגערפ ךיז ריד ףיוא ןוא
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 םיעשר ןופ ןגיוא יד ןענירסיוא ןלעוו'ס ןוא

 ,ןענירעצ ןוא

 ,םיא ָאטינ ןוא - ןפױלטנַא וצ ףיוא טרָא ןַא טכוז ןעמ
 ,ןעניפעג טינ ןענעק ןוא םיא ןכוז ייז

 - ךיוא גנונעפָאה רעייז ןוא

 !ךיוה ַא רענעזָאלבעגסױא ןַא

 (טרָא ןַײז ףיוא ץלָאטש ּפָא טייג)

 (.ב"י א 'ּפ)

 ,ערָאװ סָאד ,קלָאפ סָאד טנעז ריא !ריא ָאי

 !ּפָאק רעד טנעז ריא

 ,הרבס ַא ,ךַײא טימ ןוא
 !ּפָא המכח יד טברַאטש

 רימ ןיא ץרַאה ַא בָאה ךיא ,ךיוא ךיא

 ,ריא יו ױזַא

 ,ּפָאק ַא ריא יו

 ךַײלגרַאפ ןיא ,ָא ,ךיז ַײב לַאפ ךיא

 ךַײא טימ

 ...ּפָארַא טינ ,הלילח

 !טיהַאב טָאג

 ,טגָאזעג סנייטשמוא רעוו

 טגָאמרַאפ

 ?טינ סעכלעזַא

 רעד סע ןיב ךיא ,ָאי ונ
 רעוו'כ סָאװ

 טנַײה ָאד טכַאלעגסוא

 ,דניירפ ַא םענעגייא ןַא ןופ

 ;רועיש ַא ןָא ןדַײל ןיא טָאג וצ ַײרש ךיא סָאװ ןוא
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 !רימ רעפטנע ,ָא
 . רעטכעלעג ַא טימ ּפָא טרעפטנע'ס ןוא
 !רעטכערעג ַא ,רעמורפ ַא ,רימ קידצ ַא

 ןטכַאמשרַאפ ןוא ןכעלקילגמוא םעד ,ָאי ָא

 ...!גנוטכַארַאפ טמוק

 עלַא יד רערעכיז-ןעקנַאדעג רעד ךָאד טכַארַאפ סע

 ...ןלַאפ םיַײב ,טָא ןטלַאה סָאװ

 ,רעכיװערַאמ ןופ ילַא ןטלעצעג יד ןעייטש קיור

 ,רעכיז ןענַײז רענ'רעצרעד-טָאג יד ןוא

 - דנַאנַײב ייז עלַא

 ...טנַאה רעייז ןיא טַאהעג טָאג ןטלָאװ ייז יו

 ,ןענרעל ךיד טעװ יז ,המהב רעד גערפ וד

 !ךָאנ רעמ ןגָאז ריד טעו רע - גערפ לגיופ םעד

 ,םעט םעד ץלַא ןופ ריד טגָאז דרע'רד ףיוא סקיוועג'ס

 .םי ןופ שיפ יד ס'ריד ןלייצרעד םע

 טָאה סָאד זַא ,טינ ןעד סע סייוו רעוו

 ?טָאג ןופ טנַאה יד ָאד ןפַאשַאב

 ,ןַארַאֿפ טנַאה ןַײז ןיא זיא ןבעל סָאד רָאג ןופ לעז יד
 .ןַאמ ןדעי ןופ בַײל ןיא טסַײג רעד ךיוא יו

 ןטסעבמַא ךיז רעטרעוו ףיוא ןעק רעוא ןַא

 ,סנסע ינימ עלַא ןופ םעט םעד טסייוו ןעמוג רעד

 ?ָאיַא ,עקשטעטלַא ַײב זיא המכח יד
 ...ָאד שינ'דנעטשרַאפ זיא ןרָאי ןיא ענעמוקעג ַײב ןוא

 ,הרובג ןוא ָאד המכח זיא םיא ַײב רָאנ ,ןיינ

 ...טמערופעג דנַאטשרַאפ טימ הצע זיא םיא ַײב ,םיא יַײב
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 - ןרעטשעצ טוט רע

 !ןרעװ טינ טיובעגפיוא רענעי ןיוש טעוו'ס ןוא

 - ןַײא םענייא סע טסילש רע

 !ןיײש יד ןעז טינ ןיוש רערעמ טינ טעװ רע

 ,סוא ןענ'קירט ייז ןוא רע טלַאהרַאפ ןרעסַאװ

 - טרעטשעגמוא ןפיול ייז טזָאל רע

 דרע'רד ףיוא שינערעקרעביא סָאד ןוא
 ,סיורג זיא ,סיורג זיא

 - ערעל יד ךיוא ענַײז ,טכַאמ יד זיא ענַײז
 ןרעהעג םיא
 ,תוחוּכ עלַא ,עלַא

 .טעכיוא רעריפרַאפ רעד ןוא רעטריפרַאפ רעד

 ,רעטקעלּפטנַא שינרעטצניפ ןוא ףיט ןשינעפיט

 ,ןקערש ןוא ןטָאש-טכַאנ ןופ -- ןטייקיטכיל ןוא

 - סיורג ןסקַאװ רעקלעפ טזָאל'ר

 ,..סיוא ייז טָאר ןוא

 !ייִז טיירברַאפ ,ייז ןעַײדעג טזָאל'ר

 יז טײרּפשעצ ...טעה ,ייז געוו ַא טריפ

 טנַאה יד ּפָא טמענ ,ץרַאה סָאד ּפָא טוט
 -- דנַאל ןופ רענױװנַײא יד ַײב ,עטסטלע יד ןופ
 קעװַא יז ןריפ ןוא ,ייז ןריפרַאפ יז ןוא
 ,געטש ןָא ,געוו ןָא טַײװ ןשינעטסיװ ןיא

 (.ב"י = 'ּפ)

 ןענַארַאפ סָאװ ץלַא ,ץלַא בָאה'כ

 ,דרע'רד ףיוא ןעזעג

 - טרעהעג ס'טָאה רעוא ןַײמ
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 ...ןענַאטשרַאפ ס'טָאה ןוא

 !ריא יו ױזַא גולק ןיב'כ

 רָאלק סע סייוו ךיא ,ךיא ךיוא

 - רימ םורַא עלַא ןסייוו סע סָאװ

 !רָאה ַא ףיוא רענעלק טינ ךַײא ןופ ןיב ךיא

 ,ןפָא ןדער םענַײמ וצ טָאג וצ ליוו רעבָא ךיא

 !ןפָארטש םיא דייר טימ ,םיא טימ ךיז ןגָאלק ליוו'כ

 ,רעלטומ עשלַאפ טנעז ריא - רעבָא עלַא ריא

 ...עטוג טינ ,עשירַאנ רעלייה

 ,ןעמוטש טלָאװ ריא ןעוו

 ,ןעמונעגנָא רעסַאװ טימ ליומ ַא

 !ןיוש גונעג :ךיז וצ גָאז ַא טוט ריא ןעוו

 !טפַאשגולק עטסערג יד ןעוועג ערעַײא סע טלָאװ

 - ענַײמ דיײרּפָארטש יד וצ טרעה

 ,טמעשרַאפ טרעוו ,ךיז טמעש ןוא

 תונעט יד ןוא

 :טכענרַאפ ענעקורט ןצפעל ענַײמ ןופ

 ?ןגירק ךיז רימ טימ ,בילוצ טָאג ריא טליוו יצ

 ?ןגיל ןגָאז ןגעוו הבוט ןַײז רַאפ ןוא

 !ךַײא ןָאק'כ - םיא ױזַא טניוש ריא

 !סע ןָא ךיז םיא רַאפ טמענ ריא

 רעוו ךַײא ןופ ןעד ליוו יצ

 ?רעהרַאפ ַא ףיוא ןרעוװ םיא ןופ ןעמונעג
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 ,ןקיטכערעג ַא ןשטנעמ ַא סיוא טכַאל ריא יװ רָאג יצ
 ?ןקיטכעמלַא םעד ריא סיוא טכַאל

 !ןפָארטש ךַײא רַאפרעד טעװ רע )0

 ןעניול ךיַײא םייהעג טעוו'ס ביוא
 ...ןעניוש וצ ןצעמע

 !ןפָא זיא סע זַא ץרַאה ַא ביל טָאה רע

 ,עלַא ךַײא ףיוא ארומ ַא ןפרַאװנָא טעװ ץלָאטש ןַײז (אי

 ...ןלַאּפַאב זייב ךיַײא טעװ דחּפ ןַײז ןוא

 ,שַא יו ערעַײא ןשינעכעדעג יד (בי

 ,קרעוו רָאג עקיטשינ

 ,שזַא ןרעַײא רמוח ןבָארג םעד יבגל

 !קרעק עבָארג יד

 !ךימ טזָאל !טגַײװש ,טגיײװש (גי

 - ךיא ,ןדער לעװ ךיא

 - ליטש טינ ןוא ןפָא

 !ליװ סע סָאװ ןיוש ןַײז געמ

 - ןייבעג ןַײמ ןוא בַײל ןיַײמ ךיא לָאז סָאװ וצ (די
 רעצ ןיא סָאװ וצ

 ?ןייצ ענַײמ ןיא םוטש ןגָארט יז
 ?רַאפעג ןיא ןלעטש םענַײמ שפנ םעד ןוא

 = סיורג ןַײּפ - טוט ןַײמ ןיא ןוא !ָאי ,ךימ טוט רע (וט
 !סיוא םיא ךיא קוק

 ןפוא םעד ןוא רעבָא ענַײמ ןגעוו יד
 ...םיא ףיוא ךיא זַײװ - ןבעל ןַײמ ןופ

 - ןפיט ןיא ,רעצ ןַײמ ןיא רימ ןפלעה ךיוא טעװ רע (זט

 | !הפינח טניײפ טָאה רע לַײװ
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 ,םיטש ןַײמ טרעה רעבירעד

 ,גָאז ךיא סָאװ טרעה

 :גָאט רעד יו ערָאלק רימ ןופ רעטרעוו טרעה

 - םיא טּפשמ םוצ ףור ךיא ןעוו ,ךיא
 ליומ ןלופ ַא טימ רעדָאפ ןוא
 -- טכער ןַײמ

 :ליוװ סע סייוו ךיא

 !טכערעג ןַײז לעװ ךיא זַא

 ,יונעג סייוו ךיא ןעוו !ךַא
 ױזַא טוט סָאװ ,סע רע זיא רעוו
 ?ןגירק ךיז רימ טימ

 ליוו רע סָאװ ,ְךַא ,ליוו רע סָאװ ןוא

 ןגיוושעג ךיא טלָאװ -- רימ ןופ

 ,..ליטש ןעגנַאגעגסיױא ןוא

 (למיה םוצ)

 ,ךַאפייווצ ךימ גָאלש טינ - וד רָאנ

 !ןטלַאװעג ייווצ טימ

 ?ךיא ףױלטנַא ּוװ זיא

 ?ןטלַאהַאב ךיז ךיא לָאז ווו

 ,עטקערטשעגסיוא יד ,טנַאה ןַײד -- רימ ןופ ּפָא וט
 ןָא קערש ןַײד רימ ףיוא ףרַאװ טינ ןוא

 ?ּוװ גָאז ,ריד רעפטנע ךיא !ףור ,רימ ףור וד
 יוד רעפטנע ןוא רָאג ןדער לעװ ךיא יצ

 ?רימ דניז ענַײמ ןופ לָאצ יד גָאז וד
 ...רימ דניוו ןוא ייוו ,גָאז ?ייז ןענַײז לפיוו
 ןכערַאב ןוא םענ
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 (דכ

 (הכ

 (וכ

 (זכ

 (חכ

 :ענמּת

 ןפילא

 דדלב

 רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 :רפוצ

 ;זפילא

 ,ןכערברַאפ יד ענַײמ עלַא

 - ןסיוועג ןַײמ ףיוא רימ ןטסַאל סָאװ

 !ןסױו סע ליוו ךיא

 ?רָאלק םינּפ ןַײד ,גָאז ,וטסטלַאהַאב סָאװ רַאפ
 ?רָאג אנוׂש ןַײד רַאפ ךימ טסכַארטַאב ןוא

 ?ןקילפעצ םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טַאלב ַא ןעד וטסעוו יצ

 ?טנקירטעגסיוא ךיז יורטש ַא ךָאנ ןגָאי ןוא

 !קערש ַא ןָא ןטייקרעטיב רימ טסבַײרשרַאפ וד זַא
 ...געט ענַײמ עגנוי ןופ םיאטח רימ השורי ַא טסזָאל

 ,רימ סיפ יד ןַײרַא ץָאלק ַא ןיא טסצעז

 - עטסיוו ףיוא ,רימ ןגעוו ףיוא טסכַאװַאב

 עטסּוװַאבמוא

 ...טירטסופ יד ףיוא ענַײמ וטסכוז

 ,ןסעגרַאפ טרעוו ,ךָאד טקלעוװרַאפ ןײלַא רע ןוא

 ...ןסעגעגפיוא ןלָאמ ןופ דגב ַא יו

 (עזױּפ ערעגנעל .ןעקנוזעג ףָאלש ןיא יו ,ּפָאק םעד ּפָארַא ףיט טזָאל בויא)

 (גנַאגנַײא ןיא ןייטש טבַײלב ,ךיק ןופ ריט יד טיירב ףיוא טנפע)

 (רעטרע יד ןופ ףיוא ךיז ןבייה)

 ,בויא ...ענַײד הנכש יד

 ײז ןָא קוק
 - יז ןָאקרעד ןוא

 ,..רעִירפ ןופ ךָאנ יז ןָאק רע
 (קיטיײדליפ טקניוו)

 !רעִירפ ןופ ...ָאי
 !ןיינ
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 ;דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;:רפוצ

 ;ןפילא

 א

 רפוצ

 ;זפילא

 ...ןריווושעג טלָאװ ךיא

 !ןייש זיא יז ...טינ רעוװש

 - ערה-רצי רעד ןוא

 ...טערָאט ,טערָאט

 !ןיינ
 ?ןיינ עשז סָאװ רַאפ

 (טקיצטנַא) -- ןיימ ךיא ...טרעקרַאפ ,ןיימ ךיא

 ,עסקיש יד ןָא טקוק
 :טעז

 !ןח-אלמ זיא'ז

 ,קיסקיוועג
 - טעפ טינ ןוא רעגָאמ טינ
 !טַארוקַא

 ןילַא ךיא
 .טַאהעג ַאזַא טימ רעדניק ןרעג טלָאװ

 !ןיינ !ןיינ

 ?סָאװ רַאפ

 קנַאדעג םעד רָאג טסנעק וד

 ?ןזָאלרעד טינ לָאמ'ס ךיז וצ

 !זָאלרעד
 ,קנַארק בויא זיא ןעוועג לָאמ עלַא טינ

 ,..ריזנ ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא'ר

 ...עקַאט רעטיהעגּפָא ןייק

 ...ץירקַאל ןופ טינ ןוא

 (טגערעגפיוא)

 ...!יז רָאג ןיימ ךיא ייז !יז

 ?יוו

 !רָאג םיא ןופ טדער ריא

 ,ריא ןופ דער ךיא -- ךיא ןוא

 ...ןענמּת ןופ

 ...ָאי ,ןלעוו ןיוש טלָאװ רע

 ,רועיש ַא ןָא ןלעװ טלָאװ'ר
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 דדלב

 רפוצ

 ;זפילא

 | דדלב

 רפוצ

 ;זפילא

 :ענמּת

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;רפוצ

 :ענמּת

 -  בויא ,רע

 עגונ םיא סָאװ

 -- ךיא ייטשרַאפ

 ...העינמ ןייק ןעוועג טינ טלָאװ

 - ָא
 ךעלַײרג טלָאװ רע
 עלַײװ ַא טורעגּפָא

 ,..סיוש ריא ןיא

 - ץלָאה ןופ טינ זיא'ר

 יז ,רעבָא יז

 ?יוװ

 ,..סיורג וצ עלעסיב ַא ךיז ַײב ןיא יז

 !ָאי
 ד

 ,ץלָאטש יו ,טעז ,טעז
 - ריט ןיא טייטש יז ץלָאטש יו

 עצלָאטש ַא זיא יז

 !ריא ןופ זיא העינמ יד

 ,טַײצלָאמ םעד ןיוש קיטרַאפ בָאה'כ
 !טסע ןוא טייג

 (ךיק ןיא יז ןזָאלכרודַא ידּכ ,טַײז ַא ןיא ךיז טלעטש .לעווש יד רעבירַא טייג יז)

 ,ךיוה טינ טדער ןוא ליטש טסע
 ...טפָאלש רע

 (ןבויא ןיא טקוק)

 ,..טפָארטשעג ,סעקכעבענ ,ָאי

 !טפָארטשעג

 !טפָארטשעג

 ,שיט ןֿפױא ךוטשיט ַא טײרּפשעגסױא בָאה'כ
 ,שיפ טימ ןַאֿפ ַא טלעטשעג שיט ןפיוא ןוא
 ,טילּפ רעד ףוא זיא שיילפ טימ ּפָאט רעד
 - קנַאש רעד ןיא רעלעט יד

 !ךיק רעד ןיא חירטמ ךיז רעבירעד טיז
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 ;זפילא

 :דדלב

 ;רפוצ

 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 - ךיוי םוצ וצ טינ רָאנ ךיז טּפַאכ ריא

 ,טירב יז

 !קנופ ַא - קעל ַא
 ,גנוצ יד ןעירבּפָא טנָאק'ר

 ...ךיוב רעד ךַײא ןָאט ייוו ןָאק'ס

 !טסע ,ןסע טייג

 - ךיוה טינ טדער ןוא ליטש טסע

 (ךיק ןיא ּפָא) !קנַאד ַא

 (ךיק ןיא ּפָא) !קנַאד ַא

 (ייז ךָאנ ךיק ןיא ּפָא קנַאד ַא
 (ּפָאק ןַײז ףיוא םַאזגנַאל טבייה)

 .ךיוא ריד קנַאד ךיא

 .טסעג ענַײמ ...ייז ףיוא ךעלדניירפ טסמענ

 (עזיּפ) ...'ועלעט יד טימ ןּפַאלק ייז ?טסרעה וד

 -- טסלמירד וד טניימעג בָאה ךיא

 ...ןלעוװ טלָאוװ'כ

 - למיה ןיא טָאג

 (טָאגוצ) !ןפָאלש !ןפָאלש !ןפָאלש
 ןדנובעג ךימ טסטלָאװ וד ןעוו ףָאלש ןופ קירטש טימ

 !ןפָאלש
 !טיױט ןזיב ןוא

 ?ןדנּוװ ענַײד ןכַאמ סָאװ

 (ךיז טּפַאטַאב)

 ?ןדנּוװ עניַײמ

 - טרעדנּוװרַאפ טסיב

 ...ןֿפָאלטנַא רימ ןענַײז יז

 !טיוה עַײנ ַא ,ריד ףיוא טוה עַײנ ַא

 !קיטיײװ רעטלַא רעד ןוא

 - קיטיינ טינ ךימ וטסָאה טצעי

 (ןָא יז טקוק טרעדנּוװרַאֿפ)

 ?רעדניצעי ,טצעי

 - טרעדנּוװרַאפ טסיב וד

 טכַײל ,עליטש ןיא טכענ ןיא ךיא בָאה סָאד

588 



 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמת

 ;בויא

 ,,.טכַײלשעגנַײרַא ריד וצ

 - טירט עליטש טימ

 ,טרעפ עבלַאז ריא

 ,דימ ןפָאלשעג טנעז ריא

 - טרעהעג טינ ,ךימ ןעזעג טינ ןוא
 ?וד

 ,ךיא ,ךיא

 טכַײלשעגנַײרַא בָאה ךיא

 ,טכַײל ,טכַײל

 ...ךיג ךיג

 ,טצעי יו ריד רעביא ןענַאטשעג

 ץערק ענַײד ריד טרימשעג

 ,סטעפ טימ

 ,לייא טימ ןוא ןבלַאז טימ
 .טלייהעגסיוא ,ריד טלייהעג ןכלעמַאּפ בָאה ךיא
 !וד

 ?ּוו ,ענַײד ןדנּוװ יד ,ייז ןענַײז ּוו
 !וד

 ,ליטש סע טכַאמעג בָאה ךיא ...ךיז טסרעדנּוװ וד
 - ליוו ךיא זַא ,ךיא

 ,..דרע'רד ףיוא ךימ רענייק טרעה
 (ךָא לופשינ'מייהעג ריא טקוק)

 -- טרעהעג בָאה ךיא

 ?טרעהעג טסָאה וד

 (לופשינ'מייהעג)

 ...ענמּת זיא'ס טניימעג בָאה ךיא
 (ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל)

 ,..ענמּת ןיב ךיא

 (הדומ ךיז זיא ,ךיז טּפַאכ)

 ,ךיוא וד

 ,ןיוש ָאטינ זיא ענעי

 ,,.טיוט ןיוש זיא

 (למיה םוצ ןגיוא יד ףיוא טבייה)
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 ;:ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 :ענמּת

 :בויא

 ( זפילא

 דדלב

 .רפוצ

 ;זפילא

 :דדלב

 ;:רפוצ

 ;זפילא

 - טיונק ַא טנערבעג ,טיונק ַא

 ,ןשָאלעגסיױא ןוא

 .ךיור ןטימ ןעגנַאגעגקעװַא ,קעװַא

 (בַײל ןַײז ןָא טקוק)
 !טיוה עיַײנ ַא ,ריד ףיוא טיוה עַײנ ַא

 ,ןדנּוװ ענַײד ריד טלייהעג ךיא בָאה סָאד

 ...ךיא

 ךיג יו ,עז

 - ןדנווװשרַאפ ריד ןענַײז ייז

 !טיוה עַײנ ַא ,ריד ףיוא טוה עַײנ ַא

 (ךיז רַאֿפ יװ) ...ןצרַאמש עטלַא יד ןוא

 - ענמּת

 ,ןצרַאה ןיא ךיוא ריד ןעגנירדנַײרַא לעװ ךיא

 | - רעלעה טרָאד ןכַאמ ןוא
 (ךיז רַאפ יוו)

 ...ענמּת

 (ךיק ןופ טַײז רעד ןיא ןיײא ךיז טרעה)

 ,רעלעט יד ןיא ןּפַאלק וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ייז

 - לענש טַײצלָאמ םעד טיירגעגוצ ייז בָאה ךיא

 - רעלענש ךָאנ םיא ןסעגעגפיוא ןבָאה יז

 .לעפ ריא טימ ןעמַאזוצ םַאל יד ,ריא ןעגנולשעגנייא

 (ּפָא)

 (ּפָאק ןַײז ּפָארַא רעדיוו טזָאל ...ענמּת

 ץיּפש יד ףיוא ןעייג ,ןסע טשער םענופ דרעב יד ןוא סעצנָאװ יד ךיז ןשיװ ,עלופ ,ענעסעגעגּפָא ןַײרַא ןעמוק)

 םעד םַאזקרעמפיוא טכַאמ ,וצ ליומ םוצ רעגניפ ַא טגייל רעדעי ,רעטרע ערעייז וצ ,וצ קיטכיזרָאֿפ רעגניֿפ

 (רעטרע ערעייז ףיוא ךיז ןצעז ,ןגַײװש לָאז רע ,ןרעדנַא

 !ַאש ,ַאש ,טפָאלש רע

 !ָאד ןזעוועגיז יז זַא טסייוו רע ןעוו

 ...ןפָאלשעג טינ רע טלָאװ - סע טסייוו רע ןעוו

 !ָאי
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 :דדלב

 ;רפוצ

 :זפילא

 ;דדלב

 ;רפוצ

 :זפילא

 ;דדלב

 :רפוצ

 ;זפילא

 :דדלב

 :רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;:רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 :דדלב

 ;רפוצ

 :דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 ...ןפָא ןגיוא ענַײז ןטלַאהעג טלָאװ רע

 !ָאי

 !יורפ ַא זיא סָאד

 !יוא ,יוא
 !ַאוו-וא
 !ַאזַא רָאי ַא רימ
 ...טפָארטשעג זיא רע
 (עזױּפ !טּפָאלש רע

 !ַאש ,ַאש...טפָאלש רע

 !ָאד ןזעוועגיז יז זַא ,טסייוו רע ןעוו

 !ָאהָא

 ?ָאהָא סָאװ
 !ָאי ,ונ
 (עזױּפ) !ָאי !ָאי

 (ןבויא ףיוא טזַײװ) -- ךיז טכַאדעג ךיק ןיא טָאה רימ

 ...ָאד ךַאוװ זיא רע זַא

 ןדייב יז טרעהעג טלָאװ'כ יװ ...ךיוא רימ
 ...ןדייר

 עלַײװ ַא טלָאװ'ר ןעוו ...ךיוא ךיא
 ...רעלַײמ יד טימ ןעקמַאשט טינ
 !ליױרג ַא ךָאד טעקמַאשט ריא

 !ליומ ןטימ טעקמַאשטעג ךיוא ךָאד טסָאה וד

 ,ךיוא וד ,ָאי
 -- ךיוא עקַאט ךיא
 ןטַאש טינ ןעק ןעקמַאשט
 ...ךיוה רָאג טינ רעבָא טעקמַאשטעג בָאה ךיא
 ,ךיוי רעד ןופ האנה ַא טַאהעג בָאה ךיא
 - ןטָארב םעד ןופ ןוא

 - לױמ ןיא רימ ַײב ךיז ןעגנַאגעצ זיא רע
 ...ליווו רָאג טכָאק יז

 - ןכָאק רעד יװ ןכָאק רעד
 !ןילַא יז

 !ןייש
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 !ןח ריא יו טייקנייש ריא ױזַא טינ רָאנ

 - ןכש םעד ליווװ ;דדלב

 ?סָאװ ;רפוצ

 (ןבויא ףיוא טזַײװ) = | ;ץפילא

 !זָאל

 ?סָאװ רַאפ ;דדלב

 ...ךודיש ַא םיא ןדער ליוו'כ

 (ןבויא ףיוא טזַײװ) ;רפוצ

 ?ךָאד טינ !ךָאד טינ

 ...ןרעה ךָאנ ןעק רע :זפילא

 ?רעוו :דדלב
 ...רע ;רפוצ

 !ןרעװ ךָאנ סעּכ ןיא ןעק רע ;ץפילא
 !ףואינ :ןעַײרש ךָאנ ןעק רע
 -- רע לוק ןפיוא

 !רע לָאז ;דדלב
 ,יירפ דער ךיא

 ,בויא רע ,ןבייהנָא טשינ רע לָאז סָאװ רַאפ

 ?יינ סָאד ןופ

 !ייא !ייא ;רּפוצ
 !ייא-ייא !ַײא-ַײא :יירד עלַא
 !יינ סָאד ןופ ,ָאי ;ץפילא
 (ּפָאק םעד ףיוא רעווש טבייה) ;בויא

 (רעטרע ערעייז ףיוא ןעמַאזוצ ךיז ןעיצ) :יירד עלַא

 ;בויא

 (.ד"י = 'פ)

 ,יורפ ַא ןופ ןריובעג ,שטנעמ ַא (א

 !ױזַא ץרוק ,ךַא - געט טימ

 ,סונעג ןָא געט
 ...סורדרַאפ טימ טקיטעזעגנָא ןוא
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 (ח

 - סױרַא טצָארּפש סָאװ םולב ַא יו

 !סיוא ןיוש ,ןיוש ןוא

 ,ןטָאש ַא יװ ןפָאלטנַא

 ...ןטָאשרַאפ ןוא ןברָאטשעג ,ןעוועג

 - טכַא טסגייל ,גיוא ןפיוא וטסָאה ןכלעזַא ךיוא
 ...טכַארבעג טצעי טּפשמ וצ וטסָאה ךימ ךיוא

 םענייר ןייא יַאוולה

 ,םעניימעג םעד ןופ טנעקעג ןעמ טלָאװ ןעמענסױרַא

 !םענייא טינ ,ןיינ ָא

 ,ןיוש -- געט ענַײז ןענעז'ס בוא ענעסָאלשַאב
 ...ענַײז םישדח יד ןוֿפ ךיז לָאצ יד טניֿפעג ריד ַײב
 ,ןגערפ וצ טינ ןוא טמיטשַאב ױזַא טסָאה וד
 !הנעט ַא ןָא ןוא

 - גָאלש טינ ,ןיוש םיא ּפָא זָאל

 ...טקיליטרַאפ יו יַײס טרעוו רע

 טקיליװַאב רע זיב ,ָא ,םיא ּפָא זָאל

 ...גָאט ןַײז רענעגנודעג ַא יו

 ,םיוב ַא ןופ גנונ'פָאה יד זיא ןריולרַאפ טינ לַײװ

 ,ןיוש רעטקַאהענּפָא ןַא טלַאפ רע ןעוו ךיוא
 רעדיוו סיוא טסקַאװ רע
 רעטילבעצ ַא

 - ףוס ַא ןָא זיב
 .ףיוא טינ טרעה גנוצָארּפש ןַײז

 ,ביוטש םעניא רענַײז לצרָאװ רעד טלַא טרעוו

 ביוא ןוא

 טרעהעגפיוא טָאה םַאטש ןַײז

 -- דרע'רד ןיא ףיט ןבעל וצ
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 -  רעדינ רעד ןיא רעסַאװ לסיב ַא רָאנ רע טקעמשרעד (ט

 רעדיוו רע טילב דלַאב

 ,ןצנַאג ןיא ףיוא

 טילב רע

 טיג ןוא

 - טינש ַא

 ,..גנוצנַאלפ עדעי יו

 ,ןַאמ ַא טברַאטש סע זַא ןוא 0

 :רעה זיב ןברַאטש וצ טניוװעג זיא ןעמ יו

 - ןַאגעגסיוא ,ןרָאװעג ךַאװש זיא'ר
 ?רע זיא ּוװ ?ּוװ

 ,רָאלק םימי ןופ ןענורעגסיוא ןענעז סָאװ ןרעסַאװ (אי

 - רָאג טנקירטעגסיוא זיא ,סיוא טנקירט סָאװ ךַײט רעד

 - רעווש ךיז טגײלעגקעװַא טָאה רע -- שטנעמ רעד ןוא (בי
 !רעמ ןייטשפיוא טינ ןיוש טעוו

 למיה רעד טקלעוװרַאפ'ס זיב

 - ףוס ַא ןָא סָאװ
 ,למירד ןופ ףיוא טינ ןיוש ךיז יז ןּפַאכ

 .ףָאלש רעייז ןופ רעמ טינ ןיוש ןכַאװרעד

 (.ו"ט --יפ) ;זפילא

 דניוושעג ּפָא טרעפטנע רע ןוא !רעגולק ַא (ב

 -- ךיוה ַא יו ןענעז סָאװ ןשינעטנעק טימ

 טניוו ַא טימ יװ ןוא

 ...ךיוב ןַײז טליפעגנָא זיא ,טַײז-חרזמ ןופ

 רָאג ןכַאז טימ ןזַײװפיױא ןייג 2

 ,רָאװ טינ ,עקיטכיר ןייק טינ ןענעז סָאװ

 טצוּפעגסױא רעטרעוו טימ
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 (ה
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 :בויא

 (ג

 (ד

 - ץונ ןייק טינ ןעגנערב סָאװ

 טרעוו ָאד ריד ךרוד !וד ךיוא ױזַא

 ,טרעטשעצ

 !דרע רעד ףיוא טייקמורפ יד

 טָאּפש ןַײד טימ טסרענימרַאפ

 !טָאג ַײב ךיז ןטעב סָאד

 ,ליומ ןַײד ןילַא דניז ןַײד טגַײצַאב סע
 ...ליופ יא ,שלַאפ יא סיוא ןושל ַא טסכוז ןוא

 !ךיא טינ !ךיא טינ

 ,ךיד טצעי ןקידלושַאב ןײלַא ליומ ןַײד לָאז םע

 ,ןגָאלקרַאפ ךיד

 !ןגָאז תודע ןלָאז ענַײד ןּפיל יד ןיײלַא

 (.ז"ט --'ּפ)

 גונעג ,ָא ,ייז גונעג

 !דייר יד ,עקיטניוו יד

 גולק טינ ןוא ךיד ױזַא טביײרט סָאװ

 ?דישַאב רימ ןבעג ,רימ ןרעפטנע

 לעטש רעַײא ףיוא ריא יװ טקנוּפ טלָאװ ךיא ךיוא

 ,ךערּפשעג ןקיבלעז םעד טריפעג

 - ךע ,ךע

 - !לעז ןַײמ טָאטשנַא לעז רעַײא רָאנ ןַײז לָאז'ס

 - גנוצ ןַײמ טפיילשעג טלָאװ ךיא

 ,גנולק עפרַאש ַא

 - ךס ַא ,ךס ַא טדערעג

 ,ךַאז רעד וצ טינ

 ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ךַײא ףיוא םוטש טלָאװ'כ

 ...ּפָארַא ,ףױרַא
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 ,ץרַאה סָאד טקרַאטשעג ,ָאי ,ךיײא טקרַאטשעג טלָאװ ךיא (ה
 ...ץרַאמש רעַײא ענַײמ ןּפיל יד טימ טרעדנילעג

 ,ףיוא טינ ןַײּפ ןַײמ טרעה -- דער ךיא ןעוו רעבָא טצעי 0
 ...ףוס ןייק ,ןיינ ,טינ טמענ סע - ליטש ךיא בַײלב ןוא

 !דרע ,טינ טולב ןיַײמ קעדרַאפ !דרע ָא (חי

 ,ןַײמ טנלע ןרַאפ ןיוש טרָא ןייק לָאז
 ןַײּפ ןוא יירשעגייוו ןרַאפ

 !ןַײז טינ

 ;ךיוא טצעי (טי

 תודע רעד זיא למיה ןיא
 - ןדַײל ענַײמ ןופ -

 !ךיוה רעד ןיא זיא'ר

 ,דנַײרפ ןוא רעדיירנייש ענַײמ ריא (כ
 טנַײז ריא

 - טָאה ריא סָאװ תועט רעד זיא'ס ,תועט ןיא
 !טָאג רַאפ ןייוו ךיא ,ךיַײא רַאפ טינ ךיא ןייוו סָאד

 ,רעפעשַאב ןַײז טימ ןַאמ ַא ךיז ןדייררעדנַאנַאפ לָאז (אכ
 ,..רבח ןַײז יו ,רענייא יו

 -- עטקישעגוצ ןרָאי ןָא עכעלטע ןעמוק םע 6 בכ 2
 ...ןיוש קיר'צ טינ םוק'כ ןענַאװ ןופ געוו םעד ךַאמ'כ ןוא

 (רעצ ןסיורג ןיא)

 (.ז"י --יּפ)

 !טרעטשעצ טימעג ןַײמ (א

 - ןרָאװעג געט ענַײמ ןענַײז ןשָאלעגסױא
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 !םירבק !םירבק !םירבק

 !דרע רעד ףיוא ָאד רימ םורַא

 ?טעמורַא ךימ ןעלגניר סָאװ ,ןעַײרעטָאּפש יד סע ןענַײז (ב
 ?רעמולש ןַײמ ןיא סָאװ ,ןסיעכהל רָאג יצ

 ,רעקלעפ רַאפ ךימ ליּפשַײב םוצ טלעטשעגסױרַא טָאה רע 0

 !ןטלעװ עלַא רַאפ ןיוש םונהיג רעד בַײלב'כ ןוא

 ןרָאצ ןיא גיוא ןַײמ זיא לקנוט ז

 ,ןרָאװעג רימ

 ,ןלַאפעגנַײא ןוא

 (דנַײרֿפ יד ןָא טקוק) .עלַא רעדילג ענַײמ ןטָאש ַא יו ןוא

 ,ןעניוטש םעד ףיוא לָאז - זיא סע ךעלטנערָא רעוו (ח

 ...ןעניוש טינ ןַאמ ןשלַאפ םעד לָאז רע -- רעקידלושמוא רעד ןוא

 ,רעטכערעג רעד ,רע לָאז ןוא (ט

 ,ןרעווש ןַײז ,געוו ןַײז ,םיא ןכַאמ
 - רעטכע רעד ,רעתמא רעד ,טנעה ענייר טימ רעד ןוא

 !ןרעװ רָאזג) טקרַאטשעג לָאז רע

 - ןיוש ןטַײוז ריא ןעוו ,ָאד רעהַא טמוק ,רעבָא עלַא ריא (יל
 ...ןשטנעמ ןגולק ןייא ךַײא ןשיווצ טינ ןיפעג ךיא

 -- געט ענַײמ אי

 ,קעװַא גנַאל ןענַײז יז

 - עלַא רענעלּפ ענַײמ

 ...ןלַאפעצ ןוא ןכָארבעגנַײא

 ןענַײז ךיוא ױזַא

 !םענַײמ ןופ ץרַאה ןופ ןעגנוטכַארט יד
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 -וטל

 :דדלב

 (ב

 (ג

 (ד

 !גָאט וצ ייז ןכַאמ טכַאנ

 טגָאלש סָאװ טכיל סָאד

 - טכַאנ ןופ

 ...טנָאקרעד טינ ךשוח ןיא ייז ןבָאה

 - ןפָאה ךיא לָאז יצ
 ...זיוה ןַײמ רימ רבק ַא זיא'ס ןעוו

 ,ןפָאלש רעטצניפ רעד ןיא ךיז גייל ךיא
 ...סיוא רעגעלעג ןַײמ ךיא טעב רעטצניפ רעד ןיא

 !רעטָאפ-עטַאט !עטַאט !עטַאט ָא :סיוא רבק םוצ ףור ךיא
 ...עטָאלב רעד ןיא םערָאװ םוצ !ענַײמ רעטסעווש !עמַאמ

 ?יז ןָאק רעװ - גונעּפָאה ןַײמ ?ּוװ .יז זיא ּוװ

 ?יז ןָא טקוק רעװ

 - ּפָארַא יז טרעדינ ןפיט ןיא בורג ןיא

 ...ַּפָא ןעמַאזוצ ביוטש ןיא טרָאד ןעור רימ

 (ןעמעלַא וצ טדנעוועג)

 (.ח"י -- 'ּפ)

 ,ריא טעװ ,רימ טגָאז ,ןענַאװ זיב

 ?ןכַאמ רעטרעוו וצ ףוס ַא

 - ןכַאז יד ,ייז רעִירּפַא ןייטשרַאפ טפרַאד ריא

 !רעטעּפש רימ ןלעוו ןדייר ןוא

 ?ךַײלג תומהב וצ רימ ןענַײז ,ָא ,סָאװ רַאֿפ

 ?ךַײא ןגיוא יד ןיא עלַא רימ עניירמוא ןוא

 ךיז ןײלַא טסשיילפעצ וד סָאװ ,וד

 - ןרָאצ ןיײד ןיא
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 ,עשז ןיוש טינ

 ?ןרָאלרַאפ טלעוו יד ןייג לָאז ריד בילוצ

 טרָאד זדלעפ רעד ןוא

 ?טרָא ןַײז ןופ ןָאט קור ַא ךיז ,ריד בילוצ לָאז

 (.ט"י = 'ּפ)

 !ןגָארטרעד טינ ןיוש ס'נעק ךיא

 ןרעמוק ןַײמ ןיא ,ךימ ריא טעװ ,עשז ןענַאװ זיב

 ?ןרעמוארַאפ ױזַא

 ?ןגָאלשרעד ךימ רעטרעוװ טימ

 טָאה ריא יװ ןיוש לָאמ ןעצ

 ,טָאּפש וצ טכַאמעג ךימ ןגיוא יד ןיא

 ,ךימ טקדוב ריא יו

 ,ךימ טקידײלַאב ריא יו

 עמורפ ריא ,טינ ךיז טמעש ריא

 ןעמוק

 ...?ןעלמוטעצ ,ךימ ןעלמוטעצ ןוא

 ?סעָאװ זיא ...ָאי - העוט ךיז ןיב ךיא ןַײז לָאז
 -- תועט ןיַײמ רימ טימ ןקיטכענ טביַײלב'ס

 ,סיוא ױזַא עלַא רימ טדער ריא שטָאכ ןוא

 - סירג ענַײמ רימ דנַאש יד טזַײװַאב ןוא

 - ןסיוו טַײז

 ,ןסירדרַאפ ךייא סע געמ ןוא

 ;ךיא ,ןפָא סע גָאז ךיא

 !ךימ טלוועַאב טָאה טָאג

 לקניוו ןַײמ ןיא ךימ רע טָאה ץענ ןַײז טימ

 ,..טלגנירעגמורַא
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 (ח

 (גי

 ץי

 רפוצ

 ;בויא

 ;זפילא

 ;בויא

 :דדלב

 ;בויא

 ;רפוצ

 ;בויא

 :זפילא

 ביוא :ךיא ַײרש ןוא
 ...ביוט ענַײמ ןעיירשעג יד וצ זיא ןעמ
 ,ָאי ,יז ףור ךיא
 !ָאטינ זיא יז -- טייקיטכערעג יד ןוא

 - רימ געטש ןַײמ טמַאצרַאפ טָאה רע

 ;רעבירַא ,ןייג ,טינ ןעק'כ ןוא

 ןגעוו עלַא ענַײמ ןוא

 ...עבירט ןשינרעטצניפ טימ טקעדַאב רע טָאה

 - רעדירב ענַײמ עלַא טרעטַײװרעד רימ ןופ טָאה רע
 ...רעדיוורעד רימ ןענַײז ייז -- דניַײרפ ענַײמ ןוא
 ןזעוועג טינ יו ,ךימ ןבָאה ןזָאלרַאפ

 ,עטנָאנ ענַײמ עלַא

 - עטנַאקַאב יד ענַײמ

 ...ןסעגרַאפ ךימ ןבָאה יז

 ,בַײװ ןַײמ ױזַא דמערפ זיא טימעג ןַײמ

 ,..בַײל ןַײמ ןופ רעדניק יד גנוקיטסניגַאב ןַײמ ןוא

 ...ָאטינ זיא יז - ,בַײװ ןַײד ןופ טינ דער וד

 (ךיז רַאֿפ יו ,ּפָאק ןטימ קירעיורט טלקָאשו

 ...ָאי ,ָאי

 ...ָא - ענַײד רעדניק יד ךיוא ןוא

 ...ָאטינ ...ָאטינ

 ...ָאד ןטכעלש םוצ טינ רָאנ ,ייז ןענָאמרעד טסגעמ וד

 .ייָאי ,ָאי
 - ןטוג םוצ רָאנ עטיוט ןענָאמרעד ףרַאד ןעמ

 ..,ךיז עטיוט ענַײמ רַאפ ןָא טסמענ

 - ךיא ןוא

 ?ןטולב געמ ,ָאי ,ןטולב געמ

 ?הלילחו-סח

 ...ןליפ רימ ,טימ ךָאד ריד ןליפ רימ
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 - רעמיטינ

 רענעי ןיימ'כ ,ָאי ...ענמּת ןַײד

 ...רעד טינ ןוא

 (ךָא טרעדנּוװרַאפ םיא טקוק) ;בויא

 ,.,?רעד ...?רעד

 ...רענעש זיא יד ;דדלב

 (ןדדלב ןָא טרעדנּוװרַאפ טקוק) :בויא

 ?יד

 - רעדניק עריא ןוא ,רעבָא ענמּת ענעי ןַײד ;רפוצ

 ...רעדניצַא ייז ןענָאמרעד טינ רעסעב

 ?יוו /  :בויא

 .קעװַא ןיוש ןענַײז סָאװ ,יד ןענָאמרעד טינ ;זפילא
 !קערש ַא :בויא

 ?קערש סעּפע סָאװ :דדלב

 (ּפָאק םעד ּפָארַא ןפלָאהַאבמוא טזָאל) ;בויא

 !םולח ַא

 !םולשו-סח ;רפוצ

 ?םולח ַא רָאג סעּפע סָאװ

 !רעמ טינ ןוא םולח ַא ;בויא

 ?רעוו ;זפילא

 !ךיא ,ךיא :בויא

 !ךיז רָאג טסניימ וד :דדלב
 ...רָאג ןבעל ןַײמ ,ךיא :בויא
 !ןדער טינ ױזַא רָאט ןעמ ;רפוצ
 (גנולֿפײװצרַאפ ןופ ןרָאצ ןיא) ;בויא

 !רָאט ןעמ !רָאט ןעמ
 ןעמונעגקעװַא זיא ענייא ;זפילא

 ,ןרָאװעג ריד

 - עטייווצ יד זיא

 ,רָאי עגנַאל וצ ריא

 !ןעמוקעג ריד ןגעקטנַא
 (טלמוטעצ) :בויא

 -- עדייב יז ,ייז עדייב ןשיווצ ךימ טסיוטש רעוו
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 !רעטכערעג טָאג ,ָא

 ...ןרָאבעג ריד רעדניק טעװ יז :דדלב

 ?סָאװ :בויא

 (טגערעגֿפױא) ! ;רפוצ

 !סָאד

 (ןָא ךעלדנעטשרַאפמוא םיא טקוק) :בויא

 ?סָאװ

 !רעטכעט ןוא ןיז :זפילא

 ?סָאװ :בויא

 !סוּכ ןַײד לופ רעדיוו טרעוו'ס :דדלב

 | ?סוּכ ןיַײמ בויא

 !ןירג -- רעדלעפ ענַײד ןוא :רפוצ

 ?ןירג בויא

 !ןיז ריד טריובעג יז ;זפילא

 ?ןיז בויא

 !רעטכעט ןוא :דדלב

 !רעטכערעג טָאג :בויא

 (למיה םוצ טנעה יד) !ןרָאבעג טינ עַײנ רעדניק ןייק ליוו ךיא
 !ןרָאלרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,יד קירוצ ,טָאג ,רימ ּפָא ביג

 - ןיוש טוט ,ןיוש טוט ןענַײז ייז

 ...ןלַאפעגּפָא ,ןלַאפעג

 (טיי 2 'ּפ)

 ,עלַא עטסטנָאנ ענַײמ טימ (טי
 ...עטיורטרַאפ יד ,ענַײמ ,ךימ טַאהעג טניַײּפ ןבָאה סָאװ

 - יז טַאהעג ױזַא ביל בָאה ךיא סָאװ ,יד עלַא
 דנַײרֿפ ַײרד יד וצ ךיז טדנעוו) ...ןטַאררַאפ ךימ ןבָאה יז

 (סמערָא עטקערטשעגסיוא טימ

2 
 !ריא ,רימ ריא טמערַאברעד ָא ,טמערַאברעד ,דנַײרפ ָא (אכ

 ...טרירעגנָא ךימ רעווש טָאה טָאג ןופ טנַאה יד לַײוװ
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 (בכ

 (גכ

 (דכ

 (הכ

 ןפילא

 דדלב

 רפוצ

 ;זפילא

 :דדלב

 :רפוצ

 ?טָאג ךימ טגלָאפרַאפ'ס יו ךימ ריא ,ריא טגלָאפרַאפ סָאװ רַאפ

 !טַאז ךיז ןסענָא טינ םענַײמ ןופ בַײל ןופ טנעק ריא

 טציא ןלעוו ךיא טלָאװ יו

 ,ןרעהרעד ךיז רעטרעוו ענַײמ ןלָאז סע

 !ןרעװ ןבירשעגניַיײא ןלָאז יז

 ...!טצירקעגניַיא ןרעוו רפס ַא ןיא

 ,ןזַײװַאב ס'נעק ךיא ןעוו ְךָא
 -- ןיילַא ךיא

 ַײרפ ןַאד טלָאװ ךיא

 ןזיײא ןופ ןעּפ ַא טימ

 יילב טימ ןוא

 .ןייטש ַא ןיא קיביײא ףיוא טקַאהעגסיוא

 (עלעקנעב ןופ ףיוא ךיז טסַײר)

 :סע סייוו ,סע סייוו ךיא -- ךיא ןוא

 !ָאי !ָאי .טבעל רעזיילרעד ןַײמ

 !ָאד זיא'ר

 !רעזיילרעד ןַײמ ןבעל לָאז
 (למיה םוצ טנעה יד טבייה) !ס'טרעה ,עלַא טרעה

 !דרע רעד ףיוא ןבַײלב רע טעוו רעטצעל רעד

 גנובייהרעד ,ןביולג ןופ זַאטסקע ןיא ,סיוא טקנירט רע)

 (טרָא ןַײז ףיוא קירוצ קעװַא רע טלעטש ךלימ עלעּפעט סָאד ,גנולפייווצרַאפ ןוא

 !ךָאנ

 (ןדירפוצ ,קידרעּפָאה ,רעטרע יד ןופ ףיוא ךיז ןּפַאכ)

 !ךָאנ

 !ךָאנ

 !טכָאקעג ןַײז געמ ,וק ןופ ןַײז געמ

 !ךָאנ

 !ךָאנ
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 :בויא

 ;זפילא

 :דדלב

 :רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 :דדלב

 ;רפוצ

 ;ןפילא

 ;דדלב

 ;:רפוצ

 ;זפילא

 :דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 :דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 (טצכערק ,ןציז טבַײלב רע ןכלעוו ףיוא ,לקנעב םוצ וצ רעדיוו טלַאפ)

 יָא
 !טכליה ריא ,ױזַא טַײרש ריא

 !ךלימ ןעגנערב יז לָאז

 ...ןזיײא ןופ טינ טסיב :טסּוװעג בָאה ךיא

 !ןזַײװַאב ךיז יז לָאז

 !ןעמוק יז לָאז ,ָאי

 ...ןעמונעג סָאװ סעּפע טסטלָאװ

 !ןעמוג םעד טצענַאב

 ...ןפיל יד

 !ןּפיר יד רַאפ לייאמיוב יװ זיא ץרַאה ןרַאפ ךלימ

 סקיטיג רשפא טָאהיז ?ךלימ סעּפע סָאװ

 ?קיטימ רעזדנוא ןופ ריד רַאפ טלײטעגּפָא

 -- 'טינ רעמָאט ןוא

 !סשירפ ַא ּפָא ריד ייווצ ןוא סנייא יז טכָאק

 !טונימ ןייא ןיא

 !טוג יא ,לענש יא
 !ךעלקילבנגיױא סע טכַאמ יז

 (טּפר) ...ךיז טקיווקרעד טסטלָאװ וד

 !ענמּת

 ,עטקישעג ַאיז יז

 (טפור) ...ענייד הנכש יד

 !ענמּת

 (טֿפר) !ךעלקילג ,ָאי ...ןַײז רע טעוו ךעלקילג

 !ענמּת

 ?ןעמעוו ,וטסניימ ןעמעוו גָאז

 !ןעמענ יז טצעוו'ס רעוו

 (ךיז טקעלַאב) ...ןעמענ

 !ןעניײשרעד רָאנ יז לָאז

 םימעט טנזיוט

 - יז טָאה

 (טֿפר) !ןטָארעג ...ָאי

 !ענמּת
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 ;דדלב

 ;רפוצ

 ;זפילא

 ;רפוצ

 - ;בויא

 :זפילא

 :דדלב

 - ;רפוצ

 :בויא |

 !ענמּת

 !ױזַא שירפ ןוא

 -- יורפ ַא

 ,יוט ןטימ ךָאנ טכורפ ַא

 (טּפור) ...ןטָאברַאפ טינ ןוא

 !ענמּת

 ?ּווו ,יז זיא ּוװ

 (ךיק רעד וצ גנוגעװַאב ַא טכַאמ) .ףור ַא יז ךיא ביג טָא

 (ןײלַא ןייג ןוא ןטלַאהּפָא םיא ליוו) !?וד סעּפע סָאװ

 !ור וצ טזָאל

 !טזָאל !טזָאל
 - ּפָא טזָאל

 ...ּפָארַא ףיט ענַײמ ןגיוא יד זָאל ךיא ,ךיוא ךיא

 ?סָאװ וצ

 ?ןעד סָאװ וצ

 ןסָאלשעג דנוב ַא בָאה ךיא
 - עדייב ןגיוא ענַײמ טימ

 .?לדיימ ַא ףיוא ןקוק ןוא ןלעטשּפָא ךיז ךיא לָאז סָאװ וצ

 ?טינ ןעד סָאװ רַאפ

 ...!ייווצ ןבָאה ןעמ ןעק רעבַײװ ןוא !טָאג ןייא

 - טיהענּפָא רָאג ױזַא ןעוועג לָאמ עלַא וטסיב יצ

 ?בויא ,גָאז

 ...ייטשרַאפ'כ

 ,..רעִירּפַא ךיז ןטיהעג טסָאה וד

 -- עטלַא ןיַײד טבעלעג טָאה סע ןמזילּכ

 ,ןטלַאהעג ךיז וטסָאה

 ,ןטלַאהעגנַײא

 ...ןטילעג ןוא ןטלַאהעגנַײא ךיז

 - ןטיה טינ ךיז וטספרַאד טצעי

 !בויא

 !ףואינ !ףואינ

 ,ןעמונעג ךיז ןעמַאזוצ רימ ףיוא טָאה עלַא ריא

 !ןעמוקעגפיונוצ
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 (ד

0 

 (ח

 (ט

(0 

 ,רימ ףיוא טָאה ריא

 ריא עלַא ָאד

 .ךיז טקינייארַאפ

 רעטרעוו טימ טדַײנש ,ךימ טדַײנש ריא ןוא

 ,רעטרעווש טימ יו

 (למיה םוצ טנַאה ַאטימ) ;רעסעמ ַא - טרָאװ ַא

 -- ךימ טקיניַײּפ סָאװ ,רע

 !רעסעב ךימ ןעק רע

 (אייל --יּפ)

 טיה רע ,ךָאד ענַײמ ןגעוו יד טעז רע

 .טירט יד ,ייז ענַײמ עלַא ךָאד טלייצ ןוא

 געוו ןכיילג ןופ ןעוו ךיז טָארט ןַײמ טָאה יצ -

 ?גיוב ַא שלַאפ ןבעגעג

 קעװַא עקשטיליטש ןעוו ןטסולג ןיא ץרַאה ןַײמ זיא יצ

 ?גיוא ןַײמ ךָאנ
 ,ןבעל ןַײמ ןיא ,ךַאלפטנַאה ןיַײמ וצ ןעד זיא יצ

 ?ןּפעלק סעּפע ןבילבעג

 ,ןרעק ןעייזרַאפ ךיא לָאז - ָאי בוא

 - ןסע לָאז רערעדנַא ןַא ןוא |

 ןרעוו ןסירעגסיוא ןלָאז רעדניק ענַײמ ןוא

 ...ןסעגרַאפ ןוא

 ?ךימ טקָאלרַאפ ץרַאה ןַײמ יורפ ַא וצ ןעוו טָאה יצ
 ?טרעקָאלעג דנַײרפ ןַײמ ןופ גנַאגנַײא םעד ןיא ךיא בָאה יצ

 ,בַײװ ןַײמ ןרעדנַא ןַא רַאפ ןלָאמ לָאז - ָאי ביוא

 - בַײל רעביא ריא ןעִינק ןלָאז ערידנַא ןוא

606 



 (אי

 :ענמּת

 זפילא

 דדלב

 רפוצ

 ;זפילא

 ;דדלב

 ;רפוצ

 ;בויא

 ;זפילא

 :דדלב

 ;רפוצ

 :בויא

 :ענמּת

 ןפילא

 דדלב

 רפוצ

 :בויא

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמת

 :בויא

 - עסואימ ַא דנַאש ַא זיא'ס לייוו

 !סע זיא ,רָאנ טכירעג ַא רַאפ סיורג ןכערברַאפ ַא ןוא

 (ליטש טפור)

 ...ענמּת

 (לעווש ןפיוא ןייטש טבַײלב לסקַא ןפיוא גורק ַא טימ ןַײרַא טמוק ,ריט יד טיירב טנפע)

 יז זיא טָא

 !טָא
 !טָאג ָא ,זיא יז ןייש יו !

 !טַאטש רעד ןיא ענייא

 !ענמּת

 !קילב ריא

 !קיש ריא

 !קילג ַא סיורג קילגמוא ןַא ןיא !קילג
 (דניירפ יד ףיוא לכיימש ןקירעױרט ַא טימ טזַײװ) -- ענמּת

 ...רעה ,ךיז ןַײא רעה

 !רעמ טינ ,ףור ןיַײד ףיוא ןעמוקעג ןיב ךיא

 !ענמּת

 !ןענמיה ָאד ריד ןעגניז ייז

 ...גונעג ס'בָאה ךיא

 ...ריד ןופ סָאװ ןרעה ליוו'כ

 (לקנעב ןופ ףיוא רעטַײה ךיז טבייה)

 ?רימ ןופ

 !גולק זיא ןוא םערַאװ זיא ,טסַײרד זיא טרָאװ ןַײד

 (ןָא םוטש ריא טקוק) !ענמּת

 -- גורק ןַײד לופ זיא'ס :עז ךיא
 ,ןסקַאװ ןיא טלַאה עדייב ריא ,טסקַאװ ריא

 !לסקַא ןַײד ףיוא ריד גורק רעד ןוא וד

 - גורק ןיײד לופ זיא'ס
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 :ענמּת

 :בויא

 ;זפילא

 :דדלב

 ;רפוצ

 :ענמּת

 ;בויא

 :ענמּת

 :בויא

 ...קינָאװ ןוא קידעקעמש ןוא
 ,ענמּת ,גָאז ?ריד ַײב גורק ןיא זיא סָאװ
 ?ָאד םיא ןיא זיא סָאװ

 !קינָאה
 !ענמּת

 ...קיטנָאק טינ ,רָאג קיטנָאק טינ
 !קינָאה ןופ ךָאנ רעסיז טסיב - קינָאה

 - סיז קינָאה ,קינָאה

 טסיב וד

 !רעקַאמשעג
 !טרעקַארַאפ טינ ןוא ,טָאג ןופ דלעפ ,ָא

 - טעינָארבעג טינ

 !קינָאה
 ...טַאז עלַא ךָאנ טַײז ריא

 .,טַאמ יא ,דימ יא ,ךָאנ ןסע ןופ דימ ןוא
 ?טַאשרַאּפ טינ םילכאמ יד ךַײא ןבָאה יצ

 !עטרעלעגכױה ,ָא

 ,עטרעװשַאב ,ערעַײא רעטרעוו יד רעווש
 - רעטרעוו יד ענעקורט ןוא

 !ךָאמ
 ...ןעקנוזעג דרע'רד וצ סָאװ ךָאמ

 רעטרעוו
 ,עטרעצעג שטָאכ
 עטרעגַאב שטָאכ

 עליוה

 ,עליופ רעבָא

 - קינָאטניײא ןוא

 - ךָאמ
 ,ןעקנּוװ ענטומ
 !רעטרעוװ
 !ענמּת
 !רעטרעשַאב ןַײמ

 !ענמּת
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 ...ךָא
 - ןעקנורטעג ךלימ ןַײד בָאה ךיא

 (טנעה יד ריא וצ סיוא טיײרּפש) !ךָאנ ,..ליוו ןוא

 !קינַאה ןַײד

 !קינָאװ :זפילא

 !קינָאז :דדלב

 !קינָאה ;רפוצ

 (גורק ןופ לקעד םעד ןבויא טיג .קינָאה טימ גורק ןלופ םעד לסקַא ןופ ּפָארַא טמענ) :ענמּת

 ו ( --ןכלעוו ןיא לקעד םעד טלַאה) ;בויא

 (קינָאה םעדָאפ םעניד םעד גורק ןופ טסיג ,טסיג) :ענמּת

 םַאזגנַאל טלַאפ גנַאהרָאפ
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 25 ריפניירַא

 ףיוא סעיצַאקידעד ןַײז טלָאזעג םּתסה-ןמ ןבָאה ייז .ץרַאװש ףיוא ןבירשעגנָא תורוש קילדנעצ רָאּפ ַא

 ןבָאה עכלעוו ,ָאטעג ןיא ןענָאזרעּפ ענעדיישרַאפ רַאפ ,"בויא" עמַארד רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע ערעדנוזַאב

 םוצ ָאד ןרעוו ןעגנומדיוו יד ןופ ןטסקעט יד .הנּתמ ַא "בויא" עמַארד יד ןענָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןעמוקַאב

 טשינ ןטסקעט יד ףיוא טרעוװ עטַאד ןייק .ןבָאגוצ ןוא ןעגנוקעמרַאפ עלַא טימ ,טקורדעג לָאמ ןטשרע

 טיירגעגוצ ןענַײז ,שיערבעה ןוא שידִיי ףיוא ןבירשעג ,ןעגנומדיוו יד זַא ןעמעננָא ףרַאד עמ .ןבעגעגנָא

 ינוי ףוס ? א"שת זומּת שדוח ןוא ןויס שדוח ףוס -- טסייה'ס ,עמַארד רעד ןופ ןעניישרעד ןכָאנ דלַאב ןרָאװעג

 ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד טימ ןוא 26 'מונ ,המישר סלַאטנעמולב טימ ךַײלגרַאּפ . 6 1941 ילוי ןוא

 | .26 'מונ ,ט"כשת

 וצ רעווש זיא ,ךעלטַײז ייווצ ףיוא ןרָאװעג ןבירשעגנעמַאזוצ ןענַײז סָאװ ןטסקעט ערַאטנעמגַארפ יד ןופ

 טכַא ןַארַאפ ןענַײז טסקעט ןיא זַא ןעניימ רימ ,ןַארַאּפ ןענַײז סע ןעגנומדיוו ערעדנוזַאב לפיוו ןעמיטשַאב

 .ןענָאזרעּפ ענעדײשרַאפ ןביז וצ סעיצַאקידעד

 ןפיוא קוק ס'ק.י ןופ םענַאב רעזדנוא ןקיטעטשַאב ןוא ןעגנומדיוו יד ןצנַאגרעד טלַאהניא רעייז טימ

 -חרזמ ןופ קלָאפ עשידִיי סָאד ןוא טַײצ ןַײז ןיא בויא ןשיווצ ןעגנודניברַאפ יד ףיוא ןוא גנַאהנעמַאזוצ

 .טיײצ-רעלטיה רעד ןיא עּפָאריײא
 ןבירשעג ,"לטיו סקנפ" ןַײז ןיא םוא .ק.י ךיז טרעק ,לארׂשי קלָאּפ םעד ןוא ןבויא ןשיווצ ךַײלגרַאפ םוצ

 ןופ רעקלעפ יד וצ ךיז קידנדנעוו רע טגָאז ,1943 רעבמעטּפעס ןט5 ןופ המישר ןיַײז ןיא :רעטעּפש רָאי ייווצ

 ריא ...ךַײא ןופ ןטסקיטכערטרעדינ םעד ןוא ןטסגרע םעד ןפרָאװעגוצ זדנוא סע טָאה ריא ..." :טלעוו רעד

 קידמיזמר ןליױפַאב טשינ םיא רשפא טָאה ריא ,ןרעוו טדנעלרַאפ ןלָאז עלַא רימ טלָאװעג טשינ רשפא טָאה

 רעברַאדרַאפ םעד טָא ,קלָאפ-"תפוּת" סָאד טנעקעג טָאה רעבָא ריא ,ןצנַאג ןיא ןטכינרַאפ וצ ןעמעלַא זדנוא

 וצ ,סנטׂש ןופ ןטׂש םעד קלָאפ םעד טָא ,םיא ,שינעביולרעד יד םיא טיג ןעמ דלַאב יו רעכלעוו ,תודימ ןופ

 סבויא ,ןעמָאז ןצנַאג ןַײז ,רעטכעט ןוא ןיז ענַײז ןקידעשעצ ןיוש רע טעװ -- סטוג סבויא ןוֿפ סעּפע ןרעטשעצ

 טימ ןגָאלשַאב רע טעװ ןבַײלב םיא ןופ טעוװ סָאװ סָאד .ןעמָאז סטייקיבייא ןַײז ,טפנוקוצ ןַײז ,קָאילקטולב

 עמערָא ןַא רימ ןענַײז ןבילבעג ,ןרָאװעג טעגרהרעד רימ ןענַײז עלַא ,טעגרהרעד ןענַײז עלַא רימ ...ןיחש

 "שפנו ףוגב קיצערק ,ןיִחש טימ ענעגָאלשַאב ןופ ענעגָאלשרעד ןופ החּפשמ ַא ,עקידכעבענ ַא ,החּפשמ

 .(193 יז ,טרָאד)

 'מונ ןטימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק.י ןיא ךיז ןעניפעג די-בתּכ ןופ ךעלטיַיז ייווצ יד

66ָ.. / 
 :ךיז ןצונַאב רימ עכלעוו טימ םינמיסירירפישעד יד

 טסקעט רעטקעמרַאפ ַא 6 } :
 טסקעט םוצ בָאגוצ רערעטעּפש ַא } {

 | טסקעט רעטרירווַאטסעד ַא { 1

 (ןילַא ןענָאסלענעצַאק .י ןופ טצונעג) ןקעמרַאּפ ןכָאנ טסקעט רעטרעקעגמוא קירוצ ַא = } } } , ,

 ייווצ ןשיווצ ,טרָא קידייל ַא ןזָאלעגרעביא טרעוו ןענעיילרעביא טשינ ןענעק רימ סָאװ רעטרעוװ ַײב :הרעה

 ,םינמיס-רירפישעד
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 =דניַײרפ רַאפ ,"בויא" עמַארד רעד ןופ ןעגנומדיוו 2

 {טסיזמוא טדיַײל סָאװ רעד} +טדַײל סָאװ שטנעמ רעד 2 בויא

 טסיוו +לַאזקיש 2 לֵרְוְגַק =ןַײז2 ןופ רענעגָאלשעג רעד +טרעוו סָאװ 2

 ץל םענופ +{לרוָג} לַאזקיש ןופ 2 רעטכַאלעגסוא +לרוג ןופ 2? רעד +סָאװ 2

 רעקיבייא {בויא} ָא / קיביײא לרוג ןופ רעק|יבייא} רעד בויא

 קיבײלג קיבײא ןוא רעדנדַײל קיבײא רעקיבןיילג קיבייא| רעד

 !טצעי ןופ רימ ןוא לָאמַא ןופ בויא ָא +|טכערעג ןואו 2

 ןעיײרט םעד דִיי ןקיצרַאה ,ןדנליפ רעייז םעד

 ץייו 'ה םעד קלָאפ ןַײז ןופ ןוז = 2

 טפַאשדניירפ ןוא גנוטכַא ןופ ןכייצ +סלַאל ַא

 גרבנירג ל םירבח ריקומו יריכמ רבחל

 תודידי ישגרב

 ויהלאב דחא לכ 6 חז כ

 ולילאב דחא לכ +וליגב חזק

 ברה ורעצב הז

 וליגב = ליגב ? הזו

 ונוששב הז ודיאב {הז ובואכמב הז} 4 דחא כ

 ובויאב ידוהיהו 46 ב יכנאוק

11 



 {םהתב { |} { = המוא קר2 } +םע הז שיא ? הז בויא

 םע ונחנא

 אנ לבק 6 םיבויא 2 םע = ונחנא ? לארשי םע

 ןייטשרבליז .ק רמ הלענה =ו רקיה ? 'ה דובכ

 םינענ

 -רבע רשא םימודק רותב שיא אל הז ,בויא

 םיבויא םע ,לארשי םע ,אוה םע

 רבד אל לע םיכמו םינענ ונחנא

 םיבואכמו {ןוגױ} רעצ ידומל ונחנא

 דומלּת ןיא ל"זח יד ןגָאז { 1

 רָאג טלעוו רעד ףיוא + רָאג ? ןעוועג { 1

 ,ןעמ'לַא { }  ,זדנוא רַאפ |רָאנ) לָאבמיס ַא/ }

 ,רעטלעטשרַאפ ַא תמא ןְןַא 1

 רעטרעלקעגסיוא ןייק ךוב ןייק טינ {זיא'ס} { 1

 רעטרעוו {עקירעיורט } ןופ +גָאלק ןייק טינ זיא רעטכיד ַא 2

 רעטרעוו !עקירעיורט ןופ} + טימ 2 דילגָאלק ןייק טינ { 1

 --רעטכיד ַא ןופ + ןואג ַא ןופ ? ןבירשעג { 1

 טרָאד ךיז ןעעז רימ ןוא רע זיא לגיּפש ןַא 1

 = ערעווש ןופ ? { ביג ךיא}

 {ןופ} +ןגעוו ? קרעוװ ןַײמ ןייטשרבליז .ק 'ה { } רעייז 'ה םעד ביג ךיא

 ךָאסלענעוצַאק קחצי ךעלדניַײרפ רָאג + טימ ? ,בויא {ןדיַײל עכעלשטנעמ)
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 26 ריפניירַא

 = לייט רעטייווצ ? "רוּכזי"

 ,(5 'מונ וצ ריפנַײרַא ןיא ,ןביוא עז) ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא עמעָאּפ רעד ןופ לייט רעטייווצ רעד טָא ךיוא

 .ךובגָאט סמולבלעגניר לאונמע ןיא לייט ןטייווצ ןגעוו גנונָאמרעד ַא ןופ ךעלטשער ןבילברַאפ רעבָא ןענַײז סע

 ןגעוו רעטרעוו סקעז ןבַײרשוצנַײרַא קיטכיוו רַאפ םולבלעגניר טלַאה 1941 רעבמעצעד ןט26 ןופ העידי ַא ןיא

 עַײנ יד -- רוּכזי" :טביירש רע ,ןשינעעשעג עקיפיול יד ןבַײרשרַאפ ןטימ ןיא טלַאה רע תעב ,עמעָאּפ רעד

 םעד ןופ עיצַאזירעטקַארַאכ ַא יו ןרעוו ןענַאטשרַאפ ףרַאד ץַאז רעשינָאקַאל רעד ."'הטיחשה ריע' עמעָאּפ

 ריעב" סקילַאיב .נ.ח ןופ טלַאהניא םענופ עיסרעוו עַײנ ַא יו -- "רוּכזי" עמעָאּפ רעד ןופ לייט ןטייווצ

 עמעָאּפ רעד ןופ ןעמָאנ רעטייווצ ַא יו ןרעוו ןענַאטשרַאפ טשינ ףרַאד ןוא ,"הטיחשה לע" ןופ ןוא ,"הגירהה

 ,(5 'מונ וצ ריפנַײרַא ןיא ,ןביוא עז ,"רוּכזי" ןופ קלח ןטשרע ןטימ גנודניברַאפ ןיא ןציטָאנ סמולבלעגניר)

 :עז) ןלייט ייווצ ןיא ,הקספה ַא טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא "רוּכזי" עמעָאּפ יד זַא טנָאמרעד ןיקטעבול היבצ

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא עמעָאּפ רעד ןופ קלח רעטייווצ רעד זַא זיא הרעשה יד ,(463 יז ,רורד רפס ,ןיקטבול

 ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא :עז) 6 1941 21 רעבמעטּפעס -- 24 טסוגױא? א"שת לולא שדוח ןיא

 .(27 'מונ - ט"כשת

 רָאנ ךיז ןענעק רימ ,ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ ךיוא זיא עמעָאּפ רעד ןופ לייט רעטייווצ רעד יצ טינ ןסייוו רימ

 רעִירפ סע טָאה רע יװ טקנוּפ ,ץולחה-רורד ןופ םירבח ענַײז רַאפ טנעיילעג םיא טָאה .קיי זַא ןיַײז רעשמ

 ןלַאפ עדייב ןיא .(טנכערעגנַײרַא "רוּכזי" ןופ לייט ןטשרע םעד) קרעוװ ערעדנַא ענַײז טימ ןָאטעג

 עטשרע יד ךָאנ ןטַאנָאמ רָאּפ ַא ,"רוּכזי" עמעָאּפ רעד ןגעוו ןציטָאנ ענַײז םולבלעגניר טבַײרשרַאפ

 רעד ןופ םיקלח עדייב יד סָאװ קורדנַײא ןטפַאהרעױד ןרַאפ ןמיס ַא ןעז ןעמ געמ םעד ןיא ךיוא .ןעגנוזעלרָאפ

 ןעגנוזעלרָאפ יד לַײװ יצ ,טקנעדעג ךיז טָאה טלַאהניא ריא לַײװ יצ ,ָאטעג ןיא טזָאלעגרעביא ןבָאה עמעָאּפ

 ןַא רָאנ רימ ןבָאה עמעָאּפ רעצנַאג רעד ןופ טלַאהניא ןגעוו .עדייב בילוצ יצ ,גנוצעזרָאפ ַא טַאהעג ןבָאה

 ןגעוו רעטרעוו יד טימ ןעמַאזװצ ,העּפשה סקילַאיב .נ.ח ףױא זיַײװנָא סמולבלעגניר ןיא שינערעהוצנָא

 .קלח ןטשרע ןופ טלַאהניא
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 27 ריפניירַא

 סַאג ןיא טיצ ךימ

 -.ןמרקוצ :ךַײלגרַאפ) גָאליּפע ןַא ןוא גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא ַײרד ןיא ,ןעמַארג ןיא ליּפש-רעטַאעט ַא

 רעװעשרַאװ ןיא רעדניק ןופ ןבעל ןגעוו ,(388 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז;32 ז ,ג"י ,םינפבמ

 רעד ןגעוו תונורכז יד ןיא .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא ,ןטפעה ַײרד ןיא ןבירשרַאפ ,טסקעט רעצנַאג רעד .ָאטעג

 רעד טול .ָאטעג ןיא גנוקריוו ןוא טלַאהניא ריא ןגעוו ןרוּפש ןבילבעג ןענַײז קרעװ ס'ק-י ןיא ןוא ,טיײצ-ָאטעג

 ןבירשעג טסקעט רעד זיא ,28 'מונ ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא ,הרעשה רענעבעגעגנָא

 .61941 רעבָאטקָא ןט21 ןוא טסוגױא ןט24 ןשיוצ ? ב"שת ירשת -א"שת לולא ןרָאװעג

 ןופ רעגָאװש םעד ,יקסווָארבמָאד דוד ןופ םימותי-תיב ןיא ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא ליּפש-רעטַאעט יד

 ,םינורחא םיבתכ :עז) ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ,7 עדרַאװט ףיוא --רעדורב ס'ק-י --ןָאסלענעצַאק לרעב

 םוצ .רָאכ-רעדניק ַא טימ ךיז טקידנערַאפ ןוא ןָא ךיז טבייה גנולעטשרָאפ יד .(388 ,358/9 'ז ,ט"כשת

 ַאנלעיזד ףיוא ענומָאק-"רורד" רעד ןיא ,םירבח ענַײז רַאפ טסקעט םעד טנעיילעגרָאפ .ק.י טָאה לָאמ ןטשרע

 עשידִיי יד ןופ םינקסע-ךוניח ןוא רערעל יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןדַאלעגנַײא ןענַײז לָאמ ןטייווצ םוצ 4

 טיירגעגוצ ןוא טריזינַאגרָא ןײלַא .ק.י טָאה ךָאנרעד .ַאקסנישטליוו ַאפעטס ןוא קַאשטרָאק שונַאי ךיוא ,ןלוש

 :עז טלעטשעגרָאפ ליּפש -רעטַאעט יד ןבָאה עכלעוו ,םימותי-תיב סיקסווָארבמָאד ןופ רעדניק עּפורג ַא
 .(32 'ז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ

 -תיב סקַאשטרָאק שונַאי ןיא ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא "סַאג ןיא טיצ ךימ" זַא ,טנָאמרעד ךיוא טרעוו סע

 סע יוװ) רעצעזה רוחב ןופ תועט ַא ,סיוא טזַײװ סע יו רעבָא זיא סָאד .201 יז ,(ך"ש ת) קע :עז) םימותי

 .(1978 רעבָאטקָא ןט24 ןופ ,רימ וצ ווירב ַא ןיא ןײלַא קע ןתנ טרעלקרעד

 ףיוא "רורד" ןופ םירבח ענַײז ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ,רבחמ ןופ עיצַאקידעד ַא טימ די-בתּכ רעד

 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז) ןבילבעג טשינרָאג זיא םיא ןופ זַא ןעמונעגנָא טרעוו'ס .34 ַאנלעיזד

 ,"לדנַאה" גָאלָאנָאמ ןשיטַאמַארד םוצ ןרעהעג סָאװ תורוש זַא ,ןרעוו ןזיוועגנָא רעבָא ףרַאד סע 8

 ןעמַאזוצ רשקה ןייא ןיא טנָאמרעד ןרעוװ ,(19 'מונ ,ןביוא עז) שזרַאלדנַאה ןופ טלַאטשעג רעד טימ ןעמַאזוצ

 יײב -.טליּפשעג ןבָאה םימותי-תיב ןופ רעדניק יד סָאװ ןלָאר יד ןוא "סַאג ןיא טיצ ךימ" ןגעוו תורוש יד טימ

 ,89 --88 יז ,טרָאד ,"קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד" ןופ א"י קרּפ ןיא ןענָאסלענעצַאק קחצי

 ַא ןעוועג זיא ,ןכיַײלג ןַײז רעדָא םיא ןופ קלח ַא יצ ,"לדנַאה" ןופ טסקעט רעד זַא ךעלגעמ רַאפרעד זיא סע

 .גנולעטשרָאפ רעד ןופ טסקעט ןטימ ןיא יצ - גָאליּפע ןיא ,גָאלָארּפ ןיא ,"סַאג ןיא טיצ ךימ" ןופ לײטײטשַאב

 .ןַארַאפ טשינ רעבָא ןענַײז םעד רַאפ ןזַײװַאב ןייק רעמ

 עסיורג ַא .ָאטעג ןיא םימותי יד ןופ לרוג ןשיגַארט ןטימ ןדנוברַאפ זיא גנולעטשרָאפ רעד ןופ טלַאהניא רעד

 טייהרעמ יד .רעדניקנסַאג ןרעוו וצ טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא ,םיבורק ןָא ןוא עמַאמ-עטַאט ןָא ,רעדניק לָאצ

 יז ןשיווצ .טעברַא רעטכַײל ַײב ןענידרַאפ סעּפע טַײצ וצ טַײצ ןופ ןגעלפ עכלעוו ,רעלטעב ןרָאװעג -- ײז ןופ

 ןוא --סַאג רעד ףיוא ןעמָארק ןוא ןשטנעמ ןענעבנגַאב ןגעלפ סָאװ ענױזַא ,"סרעּפַאכ" ןעוועג ךיוא ןענַײז

 זיא סָאװ לגנַיי-קרַאמ ַאזַא ןגעוו טלייצרעד טרעוו גנולעטשרָאפ סנָאסלענעצַאק ןיא .ןפױלטנַא ךיַילג ןגעלפ

 סָאװ ,לגנִיי סָאד רעבָא .ןעיצרעד וצ םיא טווּורּפעג ןעמ טָאה טרָאד ןוא םימותי-תיב ַא ןיא ןרָאװעג טכַארבעג

 .ןגיוצעג םיא טָאה סַאג יד - ןענירטנַא טַײצ וצ טַײצ ןופ טגעלפ ,ןבעלנסַאג םוצ טניווװעגוצ ןעוועג ןיוש זיא
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 .(201 יז ,(ך"שת) קע :עז) לגנֶיי ןימ ַאזַא טליּפשעג עקַאט לָארטּפױה יד טָאה .ק.י טלייצרעד סע יו

 ,די-בתּכ םענערָאלרַאפ םעד ןגעוו ןוא גנולעטשרָאפ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ רעדניק יד ןגעוו

 רעצנַאג רעד יו םעד ךָאנ ןעגנַאגעג זיא רע ּוװ ,7 עדרַאװט ףיוא ןעזעג טָאה רע סָאװ סָאד .ק.י טבַײרשַאב

 שדוח ןיא ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא זיא --רעדניק ןוא רערעל ענַײז טימ -- םימותי-תיב

 ;1942 טסוגיױא

 קיצפופ יד / ?זיוה-םימותי סָאד ,ָאטעג םעניילק ןיא זיוה סָאד ,ַאדרַאװט ףיוא זיוה סָאד טסקנעדעג"

 ךימ" ןיא רעדניק יד טסקנעדעג / ,ליּפש-רעטַאעט ַא ןבירשעג יז רַאפ בָאה ךיא !םַאטש ַא טנוזעג ?ךעלעגניי

 רעמ ןבָאה יז ...קרעוו ןַײמ יז טימ / ,סיורג ןסקָאװעגסױא ,ןסקָאװעג קידנליּפש ןענעז יז "?!סַאג ןיא טיצ

 ..... / ...ליפעג רעמ ןוא טגײלעגנַײרַא ץרַאה טרָאד ךיא יװ

 ןוא / טנעקרעד עכעלטע בָאה'כ !ןָאטעג ןַײש ַא רָאדירָאק ןופ גנעל רעד ןיא ןבָאה יז -- ךעלעטנַאמ יד

 ןביוהעג טָאה רע / ,ףיוה ןסיורג ןיא טמוק סָאװ שזרַאלדנַאה םעד טליּפשעג טָאה רע !עלאבַא :ייז טרירעגנָא

 רע ,סעקרהַא זיא עלָאטלַאּפ סָאד / :טנעה יד טימ טעכָאפעג ,רעטצנעפ עלַא וצ ךיוה ןגיוא יד ,ּפָאק םעד ךיוה

 רערעל םעד טרַאנ ןוא "!סַאג ןיא טיצ ךימ" / ,סַאג ןיא טיצ'ס ןכלעוו לגנִיי םעד :לָארטּפױה יד טליּפשעג טָאה

 טדער ןוא "!קנַארק רימ זיא עמַאמ יד" / :גנַאזעג ןופ רערעל םעד ּפָא טרַאנ רע ,טרַאנ רע !םיהַא זומ ךיא :ּפָא

 ןיא קיר'צ רע טפיולטנַא ףיוה ןטשרע ןופ / "ץַאט ןיא ּפַאלק ךיא -- ךיא ,ןפיוה ןיא גניז ,םוק" :וצ רבח ַא

 / !קנַארק עקַאט םיא זיא עמַאמ יד :ריווועג סַאלק ןיא טרעוו ןוא סַאלק

 זיא עלעשרעה / !דניק רעיײט ַא ,ןוז סרעטכיד םעד ,סעלעשרעה ,סלסחנּפ זיא עלעטנַאמ עַײנ סָאד !סָאד ןוא

 לגנִיי ןקירעגנוה םעד טליּפשעג טָאה רע / ןוז ןַײז ,למותי ןיַײז ןוא ,רעגנוה ןופ ךָאנ ןרָאיַארַאפ ןעגנַאגעגסיױא

 ַא טימ טדער ,םיא ןופ טניר סָאװ טולב טימ ס'טסע רע / דניוושעג עלעמעז ַא שיוק ןופ טקישעג טּפַאכ סָאװ

 | / ...ןופרעד טשינ ירמגל טסייוו ןוא לעק ןיא עלערערט

 סַײר / טרָאד ןופ ןוא ךיז ןַײרַא רעמיצסע ןיא סַײר ךיא ,סױרַא קערש ןיא ףיול ןוא לַאז ןיא ןַײרַא ייג ךיא

 ...ךיוא יז / !ריא טינ ,םיא טינ !ךיוא םיא ָאטינ ...רערעל רעייז וצ ,ןַײרַא ךיז ,ןיקסווָארבמָאד ,ןדוד וצ ךיא

 ןטלָאװ'ס ּוװ / טרָא םענעי ןיא ךעלמימותי יד טימ ןַאגעגטימ ןענעז ַאקסנישטליוו ןוא קַאשטרָאק יו ייז עדייב

 / --ריּפַאּפ גרַאב ַא ךיוה ןטָאשעגסױא זיא דרע רעד ףיוא ...טײלגַאב טינ יז ןרעטלע

 ןוא / קרעװ ענַײמ עלַא רעַײּפ ןיא טפרַאװ ָא ...םענעפרָאװעצ ןיא ןריּפַאּפ סיוטש ןיא טכוזעג בָאה ךיא

 ַא טָאטשנַא ,טסקנעדעג ,עלהנח / -ּפָא רימ ,ערעײט יד ,ךעלעגנִיי קיצפופ יד ןופ למותי ןייא טעװעטַאר

 ןייא "!סַאג ןיא טיצ ךימ" / -- גרעווצ ַא סַאג ַאדרַאװט ןופ טכַארבעג םײהַא ךיא בָאה ,דניק שידִיי ַא ,למותי

 ".ּפָאק ַא ןָא ןוא סיפ ןָא גרעווצ ַא ,ןטסלטימ םעד ,יַײרד ןטפעה ןופ טפעה

 (89 - 88 יז ,קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד)
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 קינָארכ רעװעשרַאװ סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ לטייז ַא



 29 ריפ ניירַא

 = קינָארכ רעװעשרַאװל

 ייווַצ טיהרַאפ ךיז ןבָאה'ס .1942 רַאורבעפ שדוח בײהנָא ןבירשעג ,שידִיי ףיוא קינָארכ ַא ןופ טנעמגַארפ ַא

 טעז לטעלב סָאד .תויתוא עסיורג טימ טלַײאעג טשינ ןבירשרַאפ ,לטעלב ןייא ןופ ןטַײז עטליופרַאפ בלַאה

 עצרוק ןופ םרָאפ רעד ןיא ןענָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןבירשרַאפ ,קינָארכגָאט ַא ןופ לייט ַא ןַײז וצ סיוא

 רענעגייא ןַא טימ ,ךיז רַאפ המישר ַא יו ןבעגעגרעביא טרעוו העידי עדעי .רדסּכ ,ןעגנוקרעמַאב טימ תועידי

 ןטרעפ םעד ,גָאט ןבלעז םעד ןבירשעג תומישר עצרוק 3 --םורַא ױזַא ךיז ןעניפעג ןטַײז ייווצ יד ףיוא .עטַאד

 ַא טגָארט תומישר ַײרד יד ןופ ענייא עדעי .רעִירפ גָאט ַא ןבירשעג ,המישר ןייא ןוא ,1942 רַאורבעפ

 .עטַאד עשיטנעדיא ערעדנוזַאב

 -גָאט ַא טריפעג ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טָאה .ק.י זַא ,זַײװַאב ַא זיא טנעמגַארפ רעד זַא ךעלגעמ זיא'ס

 םעד רעסיוא ,ןעגנַאגרעד טשינ םעד ןגעוו תועידי ערעדנַא ענייק רעבָא ןענַײז זדנוא וצ .קינָארכ עכעלגעט

 ןשינעעשעג עכעלגעטיגָאט עניילק ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ןָאסלענעצַאק קחצי ןכלעוו ןיא ,אפוג טנעמגַארפ

 םַײב רימ ןבָאה ,רעסערג ןעוועג זיא טסקעט רעד זַא ןמיס ַא .קיטירק ןוא עיצקַאער ןַײז ןקעוורעד סָאװ

 טסקעט ַא ןופ ףַארגַארַאּפ ןקידרעירפ ַא ןופ ץַאז ַא טקידנערַאפ טרעוו סע ּוװ ,טַײז רעטשרע רעד ןופ בייהנָא

 רעד טשינ םורַא ױזַא זיא טעװעטַארעגּפָא ךיז טָאה סָאװ לטעלב סָאד .ןעגנַאגרעד טשינ זדנוא וצ זיא סָאװ

 .(616 יז ףיוא עילימיסקַאפ עז) ריא ןופ לייט ַא רָאנ ,קינָארכ רעד ןופ בייהנָא

 טשינ קרעוו ַאזַא טרעוו ,טרפב ןענָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו ןוא ללכב הפוקּת רעד ןגעוו תונורכז יד ןיא

 וויכרַא- .קיי ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד .לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד טרעוו טסקעט רעד .ללכב טנָאמרעד

 א11/1029 'מונ ןטימ טירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא
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 .םידמושמ-ברע ערעדנַא ןוא סעקצ"ּפ עקניל ,ןטסידנוב .םידמושמ ןופ.....

2 3/11 
 טָאה .ב ןופ .ג ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,רעוט-ללּכ ןופ גנוציז ַא ףיוא זַא טלייצרעד רימ טָאה ןעמ

 ךיא לעװ ןייגרעטנוא קלָאפ עשידִיי סָאד טעװ רעמָאט" :רעטרעוװ עקיזָאד יד טימ ןפורעגּפָא .ר ךיז
 ."העירק ןייק ןסַײר טינ

1}- 4/11 
 עסיורג טימ ןשטנעמ עשידִיי ןרעוו סע ּוװ) ןכןי!ק-סָאטישז יד ןופ ענייא ןיא קידנצ|יױז ,דמושמ ַא

 ַא סעטָאלז ייווצ יד רַאפ טינ ןעמוקַאב ןוא ,טגָאז{ } רערעמ ןוא ןעמונעגנָא ןטייקירעווש
 ןוא לשיט ןייא יַײב םיא טימ {ןסעגעג) טָאה רעכלעוו ןדִיי ַא וצ טגָאזעג טָאה (עזימעג ַא טימ ןעקנּפוז
 טינ סיוא טזַײװ סע יװ זיא דמושמ םעד !דישז ױװישרַאּפ :ןָאטעג טסוה ַא טליקרַאפ קזי!דנעַײז
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 רעבלעז רעד ןיא סעטָאלז ייווצ יד רַאפ גָאטימ ןטנָאמרעד ןביוא םעד ןעמוקַאב רעווש ןעמוקעגנָא
 יג ַא יו טנוזעג קידנעַײז דמושמ רעד ,!זָאטענג טסוה ַא טָאה טליקרַאּפ קידנעַײז דיי רעד ...ךיק

 ...טלדיזעג טָאה

2- /4 
 ןטַאקָאװדַא-ברע יצ ןטַאקָאװדַא יד ןופ רענייא (רָאןזדַאנַו ַא) טמַא-החגשה ַא ָאד זיא .ק.ה.י םיַײב

 קידנעַײז ,גָאטימ ַא ףיוא ןלטעצ ַאו ןפיוקסיוא ליוו ,טריווזיוה ןעמָאנ ןטימ {טרָאד} טזעברַא |סָאװ)

 םיא ליוו םיא רַאפ טייטש סָאװ רענישזניא רעד .רעטשרע רעד ןַײז רע ליוו ייר ןיא רעטצעל רעד

 םיא טרעפטנע .שזניא רעד זַא .ןרימיטיגעל םיא ליו ,טריווזיוה טעװעלַאדנַאקס .ןזָאל טינ טרָא ןַײז

 ...טנכייצרַאפ ,טכיזעג .שזניא םעד ןיא ןַײא {ךיז טקוקנ ,ךובציטָאנ ַא סױרַא רע טמענ ,ףיורעד

 םעד ןגָאז םיא לָאז יז ריא ןופ רע טרעדָאפ ךעלעטעצ יד ןופ ןירעּפיוקרַאפ רעד וצ קידנעמוקוצ

 ןיוש ךיז טָאה ָאד {.ןטרָא ןַײז ןזָאל טלָאװעג טינ טָאה סָאװ שטנעמ ןקיזָאד םעד ןופ ןעמָאנ

 טָאה :טרימיטיגעל םיא טָאה ןוא םיא רעטניה ןענַאטשעג זיא סָאװ טנַאיצילָאּפ רעד טשימעגנַײרַא

 ...טמַא-החגשה םעד ןופ רענייא טריווזיוה זיא'ס זַא ןזיוועגסיוא ךיז |

 ַא ןענעז יקסווָאקילעװ ר"ד .ודַא רעד ןָא טריפ סע ןכלעוו טימ טמַא-החגשה ןוֿפ םיׂשְזעמַו יד

 | .ךיז רַאפ קרּפ

2- 4/11 
 טנװָא ןַא ףיוא ךעלטנפע טָאה ענליוו ןיא ָאווָיי ןיא טנַאריּפסַא רענעזעוועג ַא לרוחב ַא רענייא

 ,ןדִיי ןָאילימ 8 ָאד ןענעז ןטלעווו רעד ףיוא :טגָאזעג ױזַא .ג ןעמונעג לײטנָא טָאה סע ןכלעווַו ןיא

 ...שידִיי ןדייר סָאװ ןדִיי יד ה"ד
 .םייחה רפסמ ןדִיי ןָאילימ 10 --9 טקעמןעג}סיוא לרוחב סָאד טָאה ּפַאלק{קַחְמָנןייא טימ --

 ןדִיי ןָאילימ 8 יד ףיוא ןטכיצרַאפ ןזומ ןעמ טלָאװ לרוחב םעד ןוֿפ "שידִיי" סָאד ןַײז לָאז סע ןעוו

 ןדִיי טימ ,רענעקיילרַאפ-טסבלעז טןרעדןנוה עכעלטע טימ לרוחב סָאד ןבילבעג טלָאװ רע .ךיוא

 .טינ ןדִיי (ןייוק ןענעז סָאװ
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 29 ריפנייירַא

 רַאורבעפ ןט 10 םעד :עטַאד ןייא ןגָארט רעדיל עלַא .1942 רעטניוװ -- ןבירשעג ,רֶעדיל ריפ ןופ לקיצ ַא

 לקיצ ןרעסערג ַא ןופ לייט ַא יז ןענַײז (23 'מונ ,ןביוא עז) "רעגנוה ןופ רעדיל" רעדיל יד טימ ןעמַאזוצ 2

 ."רעדיל-החּפשמ" :ןעמָאנ ןרעטנוא ָאטעג ןיא טנַאקַאב ,רעדיל

 וויכרַא םענעבָארגַאב ןיא ,1945 רָאי ןיא ןרָאװעג ןענופעג ןענַײז ,34 ַאנלעיזד ףיוא ןעגנובָארגסױא יד תעב

 יד ןוֿפ ייווצ ןיא ."טלעק ןופ רעדיל" סיק.י ןוֿפ ןדי-בתּכ ענעדיישרַאֿפ ַײרד --גנוגעווַאב-"רורד" רעד ןופ

 .דיל ןייא רָאנ טלַאהטנַא די-בתּכ רעטירד רעד ;רעדיל ריפ עלַא ןַארַאפ ןענַײז ןדי-בתּכ

 רע עכלעוו רַאפ ,"רורד" ןופ ענומָאק רעד ןיא דניַײרפ ענַײז רַאפ ןרָאװעג טנעיילעג ןענַײז רעדיל יד ךיוא

 ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז) ןבַײרשנָא טגעלפ רע סָאװ ץלַא ןענעיילוצרעביא ןעוועג גהונ ךיז זיא

 רָאנ טשינ ,ָאטעג ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןענַײז קרעוו ערעדנַא ענַײז ןוא רעדיל סנָאסלענעצַאק קחצי .(3659 8

 וצ טכיירגרעד ייז ןבָאה םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ;ץולחה-רורד ןופ דנַײרפ ענַײז ןופ זיײרק ןגנע ןיא

 רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע רעטרעדנוה יד ךרוד (א) ;גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ ןטכיש ערעטיירב

 (ב) :טקורדעג ןעוועג ןענַײז ןעגנופַאש ענַײז ןופ ךס ַא רעכלעוו ןיא ,"רורד" טפירשטַײצ רעשידרערעטנוא

 -ָאטעג ןוא טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןופ ןזיירק ענעדיישרַאפ רַאפ ןעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע יד ךרוד

 ןופ ,ןדי-בתּכ ַײרד יד זַא ךעלגעמ זיא'ס (ד) .ןעמַארד ס'ק.י ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ךרוד (ג) ;גנורעקלעּפַאב

 ךרוד -- קרעוו ענַײז טײרּפשרַאפ טָאה .ק.י ןכלעוו טימ געוו ןטרעפ ַא ןגעוו תודע ןגָאז ,גנופַאש רעבלעז רעד

 ןענַײז ןדי-בתּכ ַײרד יד לַײװ .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא ןענַײז סָאװ סעיּפָאק עכעלטפירשטנַאה

 ןטלַאהַאב וצ ידּכ ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןענַײז יז זַא ןעמענוצנָא טשינ זיא ,ןעמַאזוצ אקווד ןרָאװעג ןבָארגַאב

 עז) רָאג זיב עטכיַײל ןענַײז ,סעיסרעוו ַײרד יד ןשיווצ םייוניש עלַאוטסקעט יד לַײװ .רעטרע ענעדיײשרַאפ ןיא

 סעיּפָאק ענעדיישרַאפ ַײרד ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןענייז יז זַא ןעמענוצנָא טשינ זיא ,(רעטַײװ םעד ןגעוו

 .אקווד םימעט עשיגָאלָאטסקעט בילוצ

 יד טול ,לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד טרעוו ,"טלעק ןופ רעדיל" יד ןופ רוקמ רעשידִיי רעלעניגירָא רעד

 ,דנַאטשוצ ןטקידעשעצ קרַאטש ַא ןיא זדנוא וצ ןעגנַאגרעד זַײװלײט ןוא ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ןדי-בתּכ

 ;611/'א 1025 :א11 /'ב 1025 'מונ יד טימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .קיי ןיא ךיז ןעניפעג ייז

 ,2'מונ ,תואטיגה ימחול תיב תועידי ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא דיל ןטירד ןופ עילימיסקַאפ ַא 5

 ,7 יז ,1952רַאורבעפ ,'ב ,דרמהו האושה רקחל םיפד ןיא ךיוא ןוא ;1 יז ,1952 רַאונַאי -- ב"ישת - תבט

 עלַא ןופ ףליה רעד טימ טלעטשעגפיונוצ זיא טכַארבעג רעטַײװ ָאד טרעוו סָאװ ,רעדיל יד ןופ טסקעט רעד
 ןטיול טקורדעג ָאד טרעוו ןטסקעטרעדיל יד ןופ רענייא רעדעי ;ןטנַאירַאװ ערעייז ןוא ןטסקעט ענענופעגּפָא
 טימ ןרָאװעג טצנַאגרעד ןענַײז ןענעיילרעביא טנעקעג טשינ ןבָאה רימ סָאװ רעבָא רעטרע יד ,חסונ ןטסטעּפש
 .ןוֿפ טיהרַאֿפ רעסעב ךיז ןבָאה ןטסקעט ערעירפ יד לַײװ .ןטסקעט ענעבילבעגרעביא ערעדנַא יד ןופ ףליה רעד
 רקיעב גנוצנַאגרעד יד ףרַאד ,עניילק רָאג זיב ןענַײז ןטנַאירַאװ יד ןשיווצ םייוניש יד לַײװ ןוא ,ערעטעּפש יד
 -עיצַאוטקנוּפ ןענַײז ןטנַאירַאװ יד ןשיווצ םייוניש רקיע יד ;עיצַארװַאטסער-טסקעט ַא יו ןרעוו טכַארטַאב
 ערעדנַא ַײרד ןרעװ ןזיוװעגנָא ןפרַאד םייוניש-טסקעט עקיטַײז לָאצ עניילק רָאג ַא ץוחַא .םייוניש
 ןטצעל ןיא (ב) ;רעדיל ערעדנוזַאב ןופ עּפורג ַא ןעוועג גנַאפנָא ןיא זיא לקיצ רעד (א) :ןטיײקנדיײשרַאפ
 ןייק ןענַײז ןלַאפ עדייב ןיא .עירעס עטלעטשעגפיונוצ ןייא ןרָאװעג רעדיל ענלצנייא יד ןופ זיא טנַאירַאװ
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 םוצ רעדיל ענלצנייא ןופ גנַאגרעביא ןוֿפ טַאטלוזער ַא יו (ג) .ןעוועג טשינ רעדיל יד רַאפ ןעלטיט ערעדנוזַאב

 זיא ,עטירד סָאד ןעוועג זיא סָאװ דיל סָאד - ןרָאװעג ןטיברַאפ רעדיל ייווצ ןופ רדס רעד זיא רעדיל לקיצ

 ןטנַאירַאװ עלַא ןיא .ןטירד ןפיוא רעבירַא זיא טרָא ןטרעפ ןפיוא דיל סָאד ןוא טרָא ןטרעפ ןפיוא רעבירַא

 רעד וצ זיב רעדיל ענלצנייא ןופ יוניש רעד ,'ד זיב 'א ןופ -- תויתוא טימ טנכיײצַאב רעדיל יד ןענַײז

 ףיוא רעדנוזַאב ןבירשרַאפ דיל רעדעי זיא גנַאפנָא םיַײב סָאװ םעד ןיא רָאנ זיא םרָאפ-לקיצ רעקיטליגדנע

 ,רדסּכ ,ןטייווצ ןכָאנ סנייא -- חסונ ןטצעל ןיא ןוא ,טַײז ַא

 טלעק ןופ רעדיל

 (א
 ,ערעטיב ַא טלעק ַא ,טלַאק זיא בוטש ןיא
 ,םוא ףלעוו ךיז בוטש ןַײמ ןיא ןגָאי סע
 ,ןרעב ךיז טצעזעגנָא ןבָאה ןביוש יד ףיוא
 ןרעטיצ רעדניק ענַײמ ןוא יורפ ןַײמ ךיא
 ...ןפלעה טינ ךיז ןענעק ןוא
 ןרעה טינ ליוו רענייק ןוא טינ סע טעז ןרענייק} ןוא
 ןרערט יד ,טנייוו טינ ָא ,טינ טנייוו
 עליטש עשטָאכ
 הלילח ךָאנ ןענעק
 .ןרעו ןריורפרַאפ גיוא ןיא ךַײא

 ,רימ ארומ ַא זיא סע ,טלַאק זיא בוטש ןיא
 ,רימ םייה ןַײמ ןיא ןלַאפַאב ךימ דחּפ ַא
 ,עטסיװ ןסַאג ןיא סױרַא ןיב'כ ןוא
 ענעריורפרַאפ ןיוש ןשטנעמ רעביא ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 רעמיוב עטקַאהעגּפָא יו
 המיא רעמוטש ַא טימ ןפרָאװרַאפ טנעה יד
 רעטסיזמוא ןַא יו ײרשעגדלַאװג ַא יו
 רעטסיוװ ַא יו
 ריא טסירגַאב יצ
 ?ריא טסירגַאב ױזַא ףַײטש ,רימ רָאג

 !(ב)
 ךיוא רעטצניפ ןוא טלַאק זיא בוטש ןיא
 ןגיוב עצרַאװש יד ,ענעריּפַאּפ יד בָאה'כ
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 ןגױצעגּפָארַא ליטש רעטצנעפ ענַײמ ןופ טכַאנ ַײב
 ךיוה רעד ןופ הנבל יד רימ וצ טקוקעגנַײרַא טָאה'ס ןוא
 ערַאּפ ַא רעקיטכיל ַא טימ ,רימ ןייש רעטלַאק ַא טימ ןסָאגַאב
 לָאצ ַא ןָא ןרעטש ןוא
 ערַאּפש ַא ךרוד ןבָאה
 ,לָאמ ַא ,לָאמ ַא יו טקנוּפ
 קיר'צ ןרָאי טימ יו
 :טלצנילבעג רימ וצ
 !קילג לופ !קילג לופ
 !טלצניקעג זיא סע !ףיוא טרעה !ףיוא טרעה
 !טכע טינ טנעז ריא
 -טכענ ענעי ןיא ,לָאמ ַא יו ךעלעגיוא רימ טכַאמ ריא
 !ףיוא טרעה

 ,עדי-אלּכ ךיז טכַאמעג רעבָא ןבָאה ןרעטש יד
 ,םעדָאפ ןקידרעטיצ ןוא םענעדליג רעייז ןסירעגּפָא טינ רימ ןופ

 ףוס ַא ןָא ךָאנ ץלַא ןבָאה יז
 -- ןעקנּוװעג רימ וצ
 !ןעקנוזעגנַײא טרעוו

 עטלַאק יד ,טנעה יד טײרּפשעגסױא םערַאװ בָאה'כ

 עטלַא וצ ,דניירפ וצ

 -- ןרעטש יד וצ

 !ןרעװ ריא טלָאז ןעקנוזעגנַײא ,ָא
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 (ג

 ןשטנעמ ַײב ךיז ןטעבעג בָאה ךיא
 .,םינלזג ַײב יװ

 :רָאג טרעקרַאפ יצ

 :ןשטנעמ ַײב יו םינלזג ַײב
 ,לסיב ַא עקנינבָארד ןליוק טיג
 !לסיש ַא ,עלעקצז ַא ,קַאז ַא
 ןיוש טנעקרעד ריט רעייז ןיא רימ ןבָאה יז
 ,םינּפ סָאד טרעקעגּפָא ןוא
 !רָאג טרעהעג טינ ךימ
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 ,ןבעל'כ ...טרָאד ייז ַײב ךיז ןטעבעג בָאה ךיא
 ױזַא ךיז ןטעבעג טלָאװ ךיא ןעוו
 ,יולבלמיה ןַײד ןופ רימ ביג :למיה םַײב
 ...ןבעגעג ס'רימ למיה רעד טלָאװ
 ערַאּפ ַא יו ךימ ךייוו טלקיװעגמורַא טלָאװ'ס ןוא
 ... טמ|עןרַאװעג ךימ ןוא ,יולבלמיה סָאד

 טנעה יד ױזַא טײרּפשעגסױא טלָאװ ךיא ןעוו
 ןביוא טרָאד ןיהַא
 --ןרעטש יד וצ
 ...ןרעה ךימ יז ןטלָאװ
 ןוויוא ןיא רימ וצ ןָאטעג טָאש ַא ךיז ןטלָאװ ייז
 טנערבעצ ךיז ךעליירפ ןטלָאװ ןוא
 ם'רַאיל ַא טימ ןוא ַײרעקַאנק ַא טימ
 .טמ'רַאװעג ךימ ןטלָאװ ןוא
 1ס/וז-2

 ד
 -.טלַאק זיא בוטש ןיא
 ליוהרעטניוו ןַײז ןיא ךיז רעב ַא יו טרעױהעגנַײא בָאה'כ
 ,טלַא דגב ןַײז ןיא ןקז ַא יװ
 ליונק ַא ןיא םעדָאפ ַא יו ךיז טלקיװעגנַײא בָאה'כ
 ...ליוק ןייק בוטש ןיא ָאטינ
 טלַאק זיא בוטש ןיא
 ןצרעפ ָאנשעל
 ,רימ ץרעק עבלַאה ַא ייווצ טקיטעטשַאב טָאה
 ...לַאימ

 !טלַאק זיא בוטש ןיא
 טלָאצַאב לַאימ םעד רַאפ בָאה'כ
 ...ןעמוקַאב טשינ ןוא
 -- רעמוז ןרעוו טעוו'ס ,גנילירפ ןרעוו טעוו'ס
 ...ןעמוקַאב טשינ ןיוש לַאימ םעד לעוװו .ךיא
 !טינ זיא ,טינ זיא
 ?לַאימ רימ גוט סָאװ
 טיש ןעמ זַא לַאימ
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 ץלָאטש למעלפ ַא ףיוא
 --ץלָאה לקיטש ַא ןופ ךיז טסַײר סָאװ
 !ןשָאלרַאפ עלעמעלפ סָאד טרעוו
 ,ןשָארג ןייק טרעוו טינ זיא לַאימ
 ?לַאימ רימ גיוט סָאװ
 -.טלַאק זיא בוטש ןיא
 שעל ףיוא ךיז ןּפַאכרעבירַא לעװ ךיא
 ,לַאימ ןופ עלעטעצ סָאד יז ןזַײװַאב
 ,שעק ןבעגעג בָאה ךיא -- ןיוש ןטלָאצַאב ַא
 -- ןמוזמ
 לַאימ םעד ,לַאימ םעד בָאה'כ ןוא
 -- ןעמוקַאב טינ ךָאנ
 ...טלַאק זיא בוטש ןיא
 ,ךיז שעל ףיוא לָאמ ַא ךָאנ רעבירַא ּפַאכ ךיא
 ךשמב ןטסקיצנַאװצ ַא ,לָאמ ןטנעצ ַא
 ...טַײצ םישדח ייווצ
 לַאימ וצ
 טַײװ ,ךָאנ טַײזוװ זיאְנ
 ןליופ טינ ךיז ךיא לעװ טָא
 טרָאד טַײל יד ,ייז ןטעב ןוא ,ןַײרַא לָאמ ַא ךָאנ ןוא
 ,לַאימ םעד רימ ןלָאז יז
 ןטַײברַאפ לַאימ םעד
 - ןליוק עניילק רָאג ,עקניניילק ,עניילק ףיוא
 !ןלעוּפ טינ ןעק ךיא
 -.טלַאק זיא בוטש ןיא
 -- קידנעמורב ןוא טניוו ַא טגָאי'ס שזַא
 ...קיטעמוא זיא'ס
 סיוא טינ טכַאמ טעמוא ןַא
 ...סיורג ןַײז געמ רע
 !טעמוא רעטלַאק ַא רָאנ
 ןליוק יד ןופ רָאטקעריד ַא וצ קעװַא ןיב'כ ןוא
 --דמושמ ַא
 טעב ןופ ךיז ןביוהעגפיוא
 סגָאטרַאפ העש ַא

 -.טעּפש זיב ירפ ץנַאג ןופ ,םיא ירפ ןופ טרַאװעגּפָא -
 !ןלעוּפ טינ ס'נעק ךיא
 ןליוק טינ
 !סקָאק טינ ןוא
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 סגָאטרַאפ טנַײה ןביוהעגפיוא ךיז ךיא בָאה סָאװ וצ

 !ןלעוּפ טינ ס'נעק ךיא
 !רעװָאנירַאמ םַײב טינ ,טנעמיד םַײב טינ

 הוושב הווש טינ יז עלַא ןענעז ,ךיז ןשיווצ ,ױזַא

 ן:!) קינייא ךָאד ייז עלַא ןענעז רימ עגונב רָאנ

 ,דלַאװג ָא - ןעמוקכָאנ רימ רעקינייװ סָאװ

 !לַאימ ןופ ןַײז (ןיוש} רעקינייװ ןעד ןעק סָאװ

 !קיניײװ ךָאד זיא לַאימ

 !הרצ ַא זיא לַאימ

 -ךיַײא רָאי עצרַאװש יד לַא וצ

 | !לַאימ רימ טיג
 -טלַאק זיא בוטש ןיא

1 2 
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 30 ריפניירַא

 ןוא ,הדגה רעד ןופ טסקעט ןטימ םיא ןרָיײצָאסַא טלַאהניא ןַײז ןוא דיל ןופ ןעמָאנ רעד .עטַאד ַא ןָא דיל ַא

 ןעמיטשַאב וצ זיא טלַאהניא ןטיול .טַײצ-חסּפ ןבירשעג טסקעט םעד טָאה .קיי זַא ןעמעננָא ןעמ ןעק רַאפרעד

 1942 ץרעמ-רַאורבעפ ךשמב :הרעשה רעזדנוא טול ,ב"שת חסּפ םורַא ןרָאװעג ןבירשעג זיא סע זַא

 .(34 'מונ ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא ןוא ,25 'מונ ,המישר סלַאטנעמולב ןיא ךַײלגרַאפ)
 ןיא דרָאמנסַאמ ןגעוו תועידי עטשרע יד ןעוו ,רַאורבעפ ביײהנָא יצ רַאונַאי ףוס ,1942 רָאי ביײהנָא

 ךָאנ ןוא (198 יז ,(1977) ןמטוג :עז) ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעגנַאגרעד ןענַײז -- ברעמ ןיא - ָאנמלעכ

 טָאה רעכלעוו ,1942 ץרעמ ןט17 םעד ,ןילבול ןופ שוריג-ןסַאמ רעד ןרָאװעג טסּוװַאב זיא'ס רעדייא

 זיא הפוקּת רעצרוק רעד טָא ןיא -- עינרעבוג-לַארענעג רעד ןופ ןדִיי יד רַאפ ףוס ןופ בייהנָא םעד טגָאזעגנָא

 ןַאד ןופ ,קרעוו ענַײז ןיא טָאה .ק.י ."ךתמח ךופשי" דיל ןופ קידנבײהנָא ,ןפַאש ס'ק-י ןיא טקנוּפרעק ַא קיטנעק

 .טיוט ןטימ םינּפ-לא-םינּפ עיצַאטנָארפנָאק ַא וצ -- קרעוו ענַײז ןיא טקנוּפכױה םוצ ןָאטעג ןַאּפש ןייא ךָאנ ,ןָא

 ןוא "ךתמח ךופש" רעדיל יד :קלָאפ ןשטיַײד ןגעק ןרָאצ ןופ רעדיל ענַײז --טַײז ןייא ןופ -- רע טבַײרש ןַאד

 םוצ ,וצ רערעהוצ ענַײז ןוא ,ךיז רע טיירג --טיַײז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,(32 'מונ ,רעטַײװ עז) "ריד ייוו"

 טכַאנ-רדס רעטשרע רעד ןיא ,רערעל עשיערבעה רַאפ שִיערבעה ףיוא ןטלַאהעג ,רעטרעוו ס'ק.י עז) טיוט

 | ,(31 'מונ -רעטַײװ ,ב"שת חסּפ
 ףיוא טמענ ןָאסלענעצַאק קחצי סָאװ קורדנַײא ןטשרע םעד ןופ קורדסיוא רעד זיא "ךתמח ךופש" דיל סָאד

 ןגעוו שינעטנעקרעד יד ּפָא טלגיּפש דיל סָאד .ןדִיי ןופ ןדרָאמנסַאמ עשיטקַאפ יד ןגעוו טייקרעכיז רעלופ טימ

 עקידנגנירדנַײרַא יד הוולמ זיא סָאװ סעצָארּפ-טײלגַאב ַא יו טיײקטמוטשרַאפ יד ןוא ,גנוטכינרַאפ רעד

 .ןַײזטסּוװַאב סטעָאּפ ןיא ,טייקרעכיז עכעלרעדיוש ןוא עקירעיורט

 טשינ טרעוו סע רעבָא ,ָאנמלעכ רעגַאל סגנוטכינרַאפ רעד טנָאמרעד ָאי טרעוו דיל ןיא זַא טקַאפ רעד

 ןבירשעג זיא "ךתמח ךופש" זַא םעד רַאפ זַײװַאב ַא זיא ,ָאטעג רענילבול ןופ עיצַאדיװקיל יד טנָאמרעד

 .ק.י טנכער "ךתמח ךופש" דיל ןיא לַײװ אקווד .טנָאמרעד ָאי טרעוו ןילבול ּוװ "ריד ייוו" דיל ןרַאפ ןרָאװעג

 רע זַא ןעמענוצנָא טשינ רַאפרעד זיא -- ןטיוט ןוא םישוריג ,תונושמ-התימ עלַא ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא סיוא

 ןעמוקעגנָא זיא ןילבול ןגעוו העידי יד .טסּוװעג ןיוש םעד ןגעוו טלָאװ רע ביוא ןילבול טנָאמרעד טשינ טלָאװ

 לרוג רעד זיא שיטקַאפ .(200 יז ,(1977) ןמטוג :עז) 1942 לירּפַא שדוח ןיא טשרע ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 בור'ס ןענַײז לירּפא ןט21 ןוא ץרעמ ןט17 ןשיווצ לַײװ ,לירּפַא עדנע ןרָאװעג רָאלק ןדִיי רענילבול יד ןופ

 .(532 יז ,(ג"לשת) יקסבֹוקרק :עז) טוט םוצ ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןדִיי רענילבול

 ,רערעל עשיערבעה יד רַאפ "ךתמח ךופש" דיל ןיַײז טנעײלעגרָאפ .קיי טָאה ,ןזיװעגנָא טרעוו סע יו

 ימחול תיב תועידי :עז) ב"שת חסּפ -.רדס ןטשרע םעד טעװַארּפעג טָאה רע עכלעוו טימ ןעמַאזוצ

 עקיטַײדנייא ןייק םעד רַאפ רעבָא ןענַײז סע ,(2 'ז ,7 'מונ ,1954 רבמבונ -ו"טשת ןושח ,תואטיגה
 .(370 --369 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ?ןיא רָאטקַאדער ןופ הרעה יד עז) ןַארַאפ טשינ ןזַײװַאב

 רעטשרע רעד ןיא רערעל עשיערבעה יד רַאפ שידִיי ףיוא דיל ןַײז טנעיילעג טינ רעדָא ָאי טָאה רע יצ יַײס
 רעד ןופ לקניווקוק ןופ זַא סיוא טעז ,שִיערבעה ףיוא רעטרעוו ענַײז טימ טַײצ ןייא ןיא ,טכַאנ-רדס
 רעשמ ךיז ןעמ געמ ,ןעגנוֿפַאש עדייב יד טדיישרעטנוא סָאװ גנַאג-ןעקנַאדעג ןוא ליפעג ןיא טייקנדיישרַאּפ
 עשיערבעה יד רַאֿפ עדער ס'ק .י ןופ טסקעט ןרַאפ ןרָאװעג ןבירשעג זיא "ךתמח ךופש" דיל סָאד זַא ןַײז
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 ךיז טסַײר סָאװ םָארטש-ןליפעג רעקידנזיורב רעד זַא החנה יד ןָא טמענ עמ בוא ,ןַײז ױזַא ןעק סָאד .רערעל

 ןוא וויטָאמע לגוסמ טרעוו טעָאּפ רעד רעדייא טײטשטנַא סָאװ סעצָארּפ ַא זיא ,סױרַא דיל ןופ
 ךיז טקירד .ק.י ןכלעוו טימ ןָאט ןקידנקיורַאב ןוא ןקִיור םעד טימ ,טיוט ןגעוו ןגָאװצסױרַא ךיז לעוטקעלעטניא
 | .(31 'מונ ,רעטַײװ עז) "ב"שת תנש רדסה לילב םירומ תביסמל החיתּפ" ןַײז ןיא סיוא

 38 --36 'זז ,49 'מונ ,1964 ,טייק ענעדלָאג יד :ןיא ןרָאװעג טקורדעג דיל סָאד זיא המחלמ רעד ךָאנ
 ַא זיא לָאמ ןטשרע םוצ .(דיל ןופ טַײז רעטשרע רעד ןופ עילימיסקַאפ ַא טקורדעג זיא ,טרָאד ,37 טַײז ףיוא)

 'מונ ,תואטיגה ימחול תיב תועידי :ןיא ןרָאװעג טקורדעג ,דיל ןופ טַײז רעטשרע רעד ןופ עילימיסקַאפ

 -ךופש רעדו דיל ןופ ףוס םיַײב שִיערבעה ףיוא תורוש רָאּפ עטצעל יד .1956 רַאונַאי --ז"טשת תבט ,1 (13)
 .(בתּכ ס'ק .י טימ טשינ ןבירשעגוצ ןענַײז ןהדגה רעד ןופ טסקעט-ךתמח

 .א11/1023 רעמונ ןטימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק.י ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד

 ...ךתמח ךופש

 !סיג -- ךתמח ךופש

 .ןרָאצ ןַײד סיוא סיג ,סיוא סיג
 זיא סָאװ ,קוק ַא ביג ָא

 ?ןרָאװעג דרע'רד ףיוא זדנוא טימ

 סַאה ןדליװ ןיא סָאװ ,עז

 -.ָאד טכַאמעג זדנוא ןופ טָאה ןעמ

 | ,סַאג ןפיוא עטיוט יד
 .עטכַארבעגמוא -- ןגעוו ףיוא

 ,דנַאש רעזדנוא ןיא זדנוא עז

 ,רעיורט ןפיט רעזדנזוא ןיאו
 טנַאװ עדנילב ַא {,עז ,עז

 .טרעױמעגמורַא זדנוא {טָאה}

 טָאה {ה |

 ,ןעמונ |{ |

 ,טָאג ַא ,םוא ןעמוק רימ

 !ןעמוקעגמוא ןענעז רימ
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 ,טיור זיא דרע רענַיַארקוא

 --עטיל ןיא דרע יד זיא טיור

 טוט םוצ טרָאד זדנוא טריפ ןעמ

 .הטיחש רעד וצ רעבלעק יו

 ,לָאמ ַא טימ טנזיוט ַײרד

 - רערעמ ןוא ףניפ ןוא ,ריפ ןוא

 לָאז רענייא טינ -- לייצ !לייצ

 ...!ןרעװ ןסעגרַאפ ריד ןופ

 ,סױרַא טעב ןופ טּפעלש ןעמ

 -- ןגיוו יד ןופ רעדניק ןוא

 !סיוש רעטלַאק ָא ,דרע ָא -

 .ןגיל םענייא ןיא טעוו ריא --

 ןייוועג םוצ ךיז וצ רעה

 ,ןסָאגַאב ךלַאק טימ ,בורג ןיא

 ןיילק רעדניק ןופ ץכערק םוצ

 !ןסָאשרעד טינ -- ןסָאשעג

 ,זַאג רענמלעכ רעד טינ זיא'ס

 ..יסע טקישעג ןוא סע ליטש טכַאמ'ר

 ,זַאשזדָאטױא רעד זיא סָאד

 ,עטקיטשרעד ןופ ןדלַאװג יד

 ,ןעז וטסלָאז תוילּת יד

 ןָא גנָארד ןדעי קוק ,ןָא קוק
 !ןעצ וצ !ןעצ וצ !ןעצ וצ

 ןןעגנןָאהעג ייז ןעמ טָאה

 {ףרַאש ןוא ץרווק "!ןדִיי ןעצי"

 ןעגושמו ןַײ|ז} ןגעמ ייז

627 



 !ףרַאד ןעמ !ןעצ ...רָאג עקנַארק יצ

 ...עגולק יצ ,עשירַאנ יצ

 .-קנערק יד ,תעגושמ סָאד

 ,העינמ ןייק ןעוועג טינ זיא

 !טגנעה !טגנעה ...דִיי ַא יבַא

 .הילּת רעד ףיוא ןמה יו

 ,סיוא סיג סעּכ ןַײד ...!ךופש ָא
 ס'קיטכערַאב טינ ,טינ גיײװש ָא

 ,סיורג ןרָאצ ןַײד סיוא סיג

 { } קיטכעמ ןוא קרַאטש ןרָאצ ןַײד

 ,עטמעשרַאפמוא םייוג ףיוא

 ,ןאמט ַא קלָאפ ַא ףיוא ןוא

 דמערפ טסיב וד ןעמעוו

 !ןעמָאנ ןַײד ,טינ םיא ןעק ןוא

 טָאה רע ,ָאי -- לכא יכ

 ,ןסעגעגפיוא ךימ ץנַאג ,ךימ
 טָאג ָא ,זיוה ןיײמ טסיװרַאפ

 !ןסעגרַאפ טינ םיא ס'טסלָאז וד

 סיוא סיג ,םיא ףיוא סיג ָא

 ,ןכייה ענַײד ןופ סעּכ ןַײד

 סיורג ןרָאצ ןַײד לָאז סע

 ,ןכיירגרעד דרע ןַײד ףיוא םיא

 !םירג ןַײד ןיא םיא גָאי ,גָאי

 !ןעלמישרַאפ דרע'רד ןיא לָאז רע

 םיא קיליטרַאפ ,ּפָא קעמ

 !ןעלמיה ענַײד רעטנוא ןופ
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 31 ריפניירַא

 ו"ט - 1942 לירּפַא ןט1 םעד ןבירשעג ,טכַאנ-רדס רעטשרע רעד תעב שיערבעה ףיוא טרָאװ-ריפנַײרַא

 ןופ לּפעק ןטקעמרַאפ םעד ןיא .ב"שת חספל 'א :עטַאד יד ןבעגעגנָא טרעוו טסקעט ןופ ףוס םוצ .ב"שת ןסינב

 ןקורד רוקמ ןשִיערבעה ןטימ ןעמַאזוצ ".ב"שת רדסה לילב םירומ תביסמל החיתּפ" :ןבירשעג טייטש די-בתּכ

 .(קרעוו םעד וצ גנַאהוצ ןיא עז) טסקעט ןופ גנוצעזרעביא עשידִיי ַא לָאמ ןטשרע םוצ ָאד רימ

 טיירגעג ךיז טָאה .ק.י זַא ,םעד רַאפ ןמיס ַא זיא לּפעק עטקעמרַאפ סָאד זַא ,הרבס ַא ןַײז ןעק סע

 רעבָא ןשינעעשעג עקיטולב יד ךָאנ ;"רורד" טפירשטיַיצ רעשידרערעטנוא רעד ןיא טסקעט םעד ןקורדוצּפָא

 םעד ןיא ,ןביוא עז) ןָאט וצ סָאד ךעלגעממוא ןרָאװעג זיא ,לירּפַא ןט18 ןפיוא ןט17 ןופ טכַאנ רעד ןיא

 ןופ עסערּפ יד -- ללכב ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא עסערּפ עשידרערעטנוא יד לַײװ ,(ריפנַײרַא םענײמעגלַא

 םענופ קילבנָא ןיא רעטקַארַאכ ריא ןטַײב טזומעג טָאה ןוא ןרָאװעג טפדורעג זיא --טנכערעגנַײרַא "רורד"

 -לַארענעג רעד ןיא ןשינעעשעג יד ךיוא .רעקידתונּכס ןוא רערעווש ץלַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ָאטעג ןיא בצמ

 רעד ןופ ,רעד יו טסקעט ַא ןוא רעטימעג יד רעמ ךָאנ טלסיירטעגפיוא ןבָאה ,שארב ןילבול טימ ,עינרעבוג

 םעד ןגעוו תוגׂשה יד ןוא ןליפעג יד ןקירדסיוא ןיילַא טנעקעג טשינ ןיוש טָאה ,הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפע

 טוט רעקידנעמוקנָא רעד --טנָאמרעד טשינ ןילבול ךָאנ טרעוו טסקעט םעד ןיא ךיוא .רָאפ טמוק סע סָאװ

 .טקַאפ ןייק טשינ רעבָא טייקכעלגעמ עלַאער ַא זיולב ץלַא ךָאנ זיא ןדִיי רעװעשרַאװ יד ףיוא

 עלופ יד קורדסיוא םוצ לָאמ ןטשרע םוצ טמוק (32 'מונ ,רעטַײװ עז) "ריד ייוו" דיל םעד ןיא טשרע

 רעד .רעטעמתחעג ַא זיא עּפָאריײא-חרזמ ןיא קלָאפ ןשידִיי ןצנַאג ןופ לרוג רעד זַא םעד ןגעוו שינעטנעקרעד

 ַא וצ גנונעפע" ןַײז ןיא רעבָא ןיוש ךיז טניפעג ןפַאש ס'ק-י ןופ גנולקיװטנַא רעקידרעטיַײװ רעד רַאפ לסילש

 יד לָאמ ןטשרע םוצ טריזילַאטסירק ןרעו סע ּוװ ,"ב"שת רָאי ןיא רדס-חסּפ ןטשרע ןתעב הביסמ-רערעל

 ַא רַאֿפ ,טױט ןכעלנייוועג-טשינ ַא ןופ טעטילַאער רעד טימ עיצַאטנָארפנָאק רעקיטפנוקוצ רעד ןופ ןענימרעט

 ןשידִיי םעד ןיא ןבעל רעטַײװ קיבײא -- ןענָאסלענעצַאק קחצי טול --טעוו השורי-רוטלוק סנעמעוו קלָאפ

 ןשִיעּפָאריײא-חרזמ ןופ טיוט םעד ףיוא טקוקעג טינ ןוא תוכז םעניא ,טלעוו רערָאג רעד ףיוא ביײלברעביא

 .םוטנדִיי

 ןיא לַײװ רקיע רעד ,ןפַאש ןַײז ןיא טקנוּפדנעװ רעקיטכיוװ ַא זיא טרָאװ-ריפנַײרַא סנָאסלענעצַאק קחצי

 ךָאנ ,טיוט םעד רעביא ןגעק ןַײזטסּוװַאב ןשידִיי ןופ טירטסױרַא רעקידריוו ַא טלעטשעגרָאפ טרעוו םיא

 ןיא דנַאטשפױא ןטנּפָאװַאב ןרַאפ דוסי רעקידתושממ זיא סע רעכלעוו ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע רעדייא

 --דנַאטשפױא ןשידִיי ןקיטסַײג םעד ןעמערופסיוא ןשירעלטסניק ס'קיי ןופ ןרעק רעד .ָאטעג רעװעשרַאװ

 טרילומרָאפ ָאד טרעוו --דנאטשפיוא רעשידִיי רעטנּפָאװַאב רעד ןענַאטשטנַא ךיוא זיא סע חוּכ סנעמעוו טימ

 עּפורג ַא רַאפ ענַײז רעטרעוו ערעטכינ ןוא עוויטָאמע קרַאטש יד ןיא ,טריניפעד ןוא לָאמ ןטשרע םוצ
 .רערעל עשיערבעה

 רעד או1/1030 'מונ ןטימ טרירטסיגער ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וװיכרַא- .ק.י ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעד

 רעד ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ןרעלעפ עקינייא ,טרירפישעד ַײנ סָאד ןופ ָאד טרעוו רוקמ רעשִיערבעה

 .ןרָאװעג טקיטַײזַאב ָאד ןענַײז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןיא ,עבַאגסױא רעקידרעירפ
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 רעד ןיא הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפע 2
 6 ב"שת רָאי ןופ טכַאנ-רדס רעטשרע

 | הבסמ איה ירה וז ןיבוסמ תבסמ :ןכ יכ הנה ...הלואגל ליל ןושאר ,ןושארו ...תועוז ליל ,הז הליל

 ןאכל ונמדזנ -השרוב הז רֵציִמבו רוצמב תירבע ל םירומה ץוביק ונחנא ,תישארב תלואגל
 ,הנשמ חוכב םויה ונב תססותה הנושארה הלואגה-ליל תא םיגגוח ונא ...תנש ביבאה גחל ...הגיגחל

 חורה ירוביג ,םירוביגה הלא .תלפוכמו הלופכ הרובגב ונתוא תמעפמו תמעופה ,םיליח ונב תרבוגה

 !תומה תארקל םג תלהוצה !תלהוצה הודחה וז ,רתוי דוע םתָודחבּו םתנומאב םיקזח דקומה לע םתולעב

 הדועס תחמשל ופסאנ תומל םינודנו םילואג םא יכ ,יאשח רדסל ודעונ םינאראמ אל ...רז הז המכ

 ןושלו הפ םלָאב חבטל םילבומ ונא שרח שרח ןה ...תושחל םיליגר תאז העשב - אָגָחְו גח ...הנורחא
 םידמועשכ .הצילמ לש ץמש אלב ,רורב םויה םירבדמ ונאו תלכאמל םראוצ תא םויה וניחא םיטישומ

 .םזוגמה ןמ וב ןיא רבדבש תורָזה לכ םלואו ,רז הז המכ .ההובג םירבדמ םניא דקומה לע

 ...דובעשל אל ךא ,ןכ -- תוהלב ליל ,םנמא ףא ,תועָוז ליל ...דובעשל אלו הלילה הלואגל ליל ,ןכא

 אל תיחשמו רצוי ילכ לכ ...דע ימלועל ןירוח ינב ,תאז םוריח ץראב ,הז אכב קמעב ונא ןירוח ינב

 ונל התיה !הל ונרשכנו תופוקת ךשמב םילבחו םירוסי ךותמ הלואגל הל ונרשכתה ,ונדבעשל חלצי

 אל .ונרהֹטסו ונמרןוה ,ונלעוה הפוסבו הרעסב ,טהולה ושאב ונפרצ ,לודגה םייחה רבדמב הרָשכה

 םאו ,ססמער תאו םתיפ תא דבעַשמו ץירע םושל בוטה וננוצרב הנבנ אל ,הערפ םושל דוע דבעתשנ

 ,וירתס ירתסב בשויה ויהלא אוה אלה ,ונופצַמ םע םֵלָש ונא ונֵבָלכ ובל ןיאש והשימ וניניב ןאכ שי
 ןאכ שי םא --ולדגי דועש הוקתב ,םילודגה ויסכנ לאו (ויןלא ותוא ןירשקמה ןיקדה ןימינה ןה אלה

 לש הפורצה שאב הלצנ אלש ,תישארב תלואגב ,ותעשב לאגנ אלש אוה םיעשרה ןמ { --הזןכש וניניב

 לש ישק לכבו ונילבחב הונעדי ,הונרכה ,הרצלו החמשל םיחא ןאכל ונמדזנש ונא ונחנא .םע תלואג

 .הרכהה ילעב לצא אלא הלואג לש החמש ןיאו !איה ונתרכהב ,הב םייוקש ונימד ,םייח

 ליטהל אל ,ונאב דמַלל אלש עדוי ונומכ ימ !ונא םירוה ...הארוהה ישנא ונחנא ,םירומה ונחנא

 תחא תוא תוארהל ,ןויצ םישל ,וק תוותהל ,תורוהל -- םיאב ונא ,"םידימלת" לע ונא ונתעדו ונתֹורָמ

 םא הבוט ךרד .התא ךכרד תא אצמ ,םוהת יכבנב התא רתח ,ךמצעב עגה -- ראשה תאו --הרותב

 היחתה תומולח ,םילודגה וניתומולח םע רעונה לא םיאב ונא !םיתעבש הבוט איה ירה -- התא ּהָתאָצמ
 אוה ,ךלוה וליאכ ,ול ךלוהו דוסיה תפט תא ,הנפה תפט תא הבהא ךותמ הב ריי ,השא לא אבש רבגכ

 םעו בלב ונתדרח םע תצק םיקחרתמ ונא ...דליב השעי המ העדל ,רואיה תפש לע םירמכ ,קחרתמ קר
 םיהלאכ ...רכביה ?לדגיה ?םילולה ירפ השעיה ?הגשיה - ונערזש ןיערגה הז ...שפנב ונתגאד

 אוה הלענ םיהלא םלואו .םהילאמ ונב םילשבתמו םילדגה תישארב תוחכו םירָצי ונב עטונה ,ונחנא

 ךותמ אלא ונידיב ׁשֹולֹנ וניאו ונלש ךרה לא רתוי םיבורק ונָא --ונחנא ...קוחר רתוי ,רתויב ונממ
 היהי אוה ,דחא ץוצינ רעונה לא אנ קרזנ .בורקמ םיבהוא ,םיבהואו םיבורק םיהלאכ היהנ...תוריהז
 ,ןבומכ רֵצִי אל ...הירבעה ומיא םָחֹרמ ותא איבהש וירצי לע --ובל ךותל סינכנ קר דחא רֶצָי ...הבהלל

 .וילאמ ךרה שפנב הב רבגי ,קזחָיש ידכ ,בוטה ורציל ,ול תישנ רציל תופסונ קר
 ...תחת תצבור םוהתו ונשאר לעמ םיליחכמ םיקוחרה ביבאה ימש ...הלילה ונל תועָוזו הלואג ליל
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 םידמוע ...ונלרוג ימֲאָת .הלילה ונל םה םימואת -- תומהו םייחה םג ...ונדיב תומהו םייחה לגד :ואר

 ,םלכ טעמכ וניחא וגרהנ הלוגבש םילשוריב ,םעל ול ונבל ,ונֵבֹל .םעל םייח םיוצמו רבק יפ לע ונחנא

 ,תומל ול ללפתנ אל ?אב אל {םןא ?ונא ונרות התע אב --הנה ...הז ךלפב םייחה תא ונל ווצ םתומבו

 לא םהמ ןיכשמנ ןיעל ןיארנ יתלב ןימינ -- תומל םישדקומו הרכה ילעב ...םינוכנ --ונחנא םלואו

 בלמ ולכ םלועהו םעה חור רורחשלו הריציל תופיאשו היחתה תומולח םיאצוי .םייחב םיראשנה
 הז עגרב ,הלילה םויה םג םאו ...תומל םינוכנ ונא !תקספנ הניא חצנה תלשלש .םיאב בל לא םיכלוה
 !ונא םינוכנ ,ךכ ירה ... -- איבנה והילאו חצורה { ,ןדחיב םיאב םהש שי .ונתלד לע חצור די קפדת םא

 םתוא םירפמ ונא :םכתמחנ תאז יהתו ,ועד ,םש םה רשאב ונמע יצוביקל םייחה תא הוצנ --ונתומבו

 ...ונייחב רשאמ ,םעה שודיק לע ,םשה שודיק לע ונתומב רתוי

 ךותמ םיעתמהו םיעותה הלא לעו ,דמתשהל םידמועה הלא לעו םידמושמה לע הז הלילב יל רצ

 םיחא רבק ...דחא רוב לא ונתא םיכלשומה ,דחי ונתא ןאכ םיגרהנה ,חור לש ינֹעו השגרה לש תֹוהָק

 ווָצי ונומּכ אל ךא ונגַרֹה דחי .ויהי ןומט לפנכ םייחה וחִא אל רשא תא רבקה החַאי אל םלואו הרואכל

 םתואכ ,םה לפתיחאכ .תווַצְל המ םהל ןיאו ,אבס לארשי תיבב קלח םהל ןיא תיב םהל ןיא .םתיבל

 םה ירה -- תלּכסמ שחכו הלפת תצע ,הערה םתצע רשא העשב הבש ,וזנכשאתנו ונמרַגתנש םידוהיה

 תא ,םהילע יל רצ ...םתיבל םיִנַצמ םניאו -- תעדל םמצע םידבאמ ,םשפנב די םיחלוש ,וָו לע םילות

 ,רודל םייח םיוצמ םה ןיאו ינומכ םיתוש םה הלערתה סוּכ

 רתויב םיווָנֲע היהנ אל ,םדרגל תולעל םינוכנ ונאש םיעגרב םב ,הלא םיעגרב .םהילע םילוע ונחנא

 יבגל הרכה ילעב רמולכ ,לארשיב ישפח טבש ינב ,ונא יול ינב יכ םא ,ונחנא םג :ונמצע לע דהסנו

 ךותמ ,םהל םידבוע ונא חרכה ךותמ .חרכה ךותמ םידבע ,הערפ לכל וננה םיזדבע ,רצוי םַע תדועת

 וניִדְלַי :ונישע אל תחא הבעות ,דחא ארונ השעמ םלואו ,תונכסמ ירע ול םימיקמ ונא סנוא י"עו חרכה

 אלש ידכ ודלי לע וחיטב הסכמה שאוימו םהדנ חִיַט ותואכ םהילע ונחט אלו הרזה המוחב ונעבק אל

 םידיסה ףכב קילחה ,קילחהו חט --ודלי לע חט אוה הנה ,ןבאה ןמו ץעה ןמ תעקובה ותעְוַש תא עמשי

 לע הילע ונרמש ,ונסח ונדלי לע ,המוחב ונמצע תא םיעבוק ונא הנבל ונל הרסח םא ונא .לסחו
 .תיראשה

 תועָוזה ליל ,הלילה הבסמל ןאכל אובל חכ ונרצע םולכ ,איה חצנ תבש ,ונתיראש !תיראשה אלול

 ילב וב םיננובתמו ,םידמוע ונא וינפל רשאו ונתומ רחאל הב היחנ -- תיראשה תאז .םיִעְוָעָה ביבאו
 .ארומ

 ב"שת חספל 'א
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 32 ריפניירַא

 יד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ןגעוו תועידי יד יו םעד ךָאנ ןבירשעג ,קלָאפ ןשישטַײד ןצנַאג ןפיוא דיל-הללק ַא

 לירּפַא ףוס טשרע עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז תועידי יד .עשרַאו ןייק ןעגנַאגרעד ןענַײז ,ןדִיי רענילבול

 -לַארענעג רעצנַאג רעד ןוא עשרַאװ רַאפ סנױזַא טניימ סָאד סָאװ ןעמונַאב ךַײלג ןבָאה קיניײװ ןוא ,2

 יד ןוא עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ןָאסלענעצַאק קחצי .(201 -200 'זז (1977) ןמטוג :עז) עינרעבוג

 ןגעוו תועידי יד ןופ ןיימ םעד ןעמונַאב ןוא טביילגעג ךיַײלג ןבָאה סָאװ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ענלצנייא

 .(36 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :עז) םוטנדִיי ןשִיעּפָאריײא-חרזמ ןצנַאג ןרַאפ -- ןדִיי ןופ דרָאמנסַאמ

 'מונ :עז) שִיערבעה ןיא "ב"שת טכַאנ-רדס רעד ןיא הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפע" יד ןוא "ךתמח ךופש'"

 ַא יו ןבירשעג ,םוקמוא ןשידִיי ןגעוו קרעוו עשירַארעטיל ס'ק.י ןופ לקיצ ןטשרע םוצ ןרעהעג -(31 ,0

 סָאװ -- עינרעבוג-לַארענעג רעד ץוחמ ןדִיי ןופ דרָאמנסַאמ ןגעוו תועידי םָארטש ןטשרע םענופ טַאטלוזער

 ןטימ ,"ריד ייוו" דיל ןטימ ןָא ךיז טבייה לקיצ רעטייווצ רעד .1942 ביײהנָא עשרַאװ ןייק ןעגנַאגרעד זיא

 -לַארענעג רעד ןיא ןברק רעשידִיי רעטשרע רעד -- ןילבול ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ןגעוו תועידי יד ןופ ןעמוקנָא

 ,טרעהעג טָאה עשרַאװ ךיוא רעכלעוו וצ עינרעבוג :

 יו רעמ טמענרַאפ גנוטָארסױא-ןדִיי רעד ןופ גנובַײרשַאב יד ּוװ ,"ךתמח ךופש" דיל םעד וצ ץַאזנגעק ןיא

 ןשטַײד ןצנַאג ןפיוא הללק-עיצקַאער ס'ק-י ןופ דוסי ןפיוא טיובעג "ריד ייוו" דיל עצנַאג סָאד זיא ,טפלעה ַא

 ןיא ;טנָאמרעד טשינ -- "ריד ייוו" ןעמָאנ רעד טרעוו ,הפוקּת רעד ןגעוו ןטנעמוקָאד ןוא תונורכז יד ןיא .קלָאפ

 .ןעמָאנ ַאזַא טימ דיל םעד ןגעוו טדער ןײלַא .ק.י ךיוא ןוא "הללק יד" דיל ס'ק.י ןגעוו טלייצרעד טרעוו ייז

 ייוו" דיל סָאד זיא "הללק יד" זַא רָאלק טרעוו םירוקמ עלַא יד ןיא דיל ןופ טלַאהניא ןגעוו םינמיס יד טיול

 .(179 ,203 יז ,לטיו סקנפ ;120 'ז ,םיובננט ;36 ז ,ג"י ,םינפבמ -ןמרקוצ :עז) "ריד

 עכעלדנעטשרַאּפמוא רעביא .ןבעגעגנָא טשינ טרעוו רָאי ןייק .31/ש :זיא די-בתּכ ןוֿפ ףוס םוצ עטַאד יד

 רָאג ַא -- רעמ ךָאנ ;ןרָאװעג טנכייצרַאפ טשינ ץעגרע ןיא לָאמ ןייק עטַאד ענעבירשרַאפ יד וליּפַא זיא תוביס

 ןיא :עז) ןלַאטנעמולב ןמחנ ַײב ןיטולחל טלעפ עטַאד יד .ןבעגעגנָא טרעוװ עטַאד עקידתועט ערעדנַא

 ,1950 גנילירפ ,6 'מונ ,טייק ענעדלָאג יד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא דיל סָאד ;(32 'מונ ,המישר סלַאטנעמולב

 רעד ןיא ;"1942 בייהנָא" :עטַאד עקיטכיר טשינ עכעלגעמ ַא ןבעגעגנָא טרעוו טרָאד רעבָא -- 193 -- 189 'זז

 ןבירשרַאפ 445 טַײז ףיוא טרעוו ,36 'מונ ,ז"טשת ,םינורחא םיבתכ עבַאגסיוא רעטייווצ רעד ןוֿפ המישר

 ,*. 1942 ינוי רעט 15 - יאמ רעט 172 "ב"שת ןויס" :עטַאד עקיטכיר ןצנַאג ןיא טשינ עכעלגעמ רעדנַא ןַא

 ןיא תוביס עשינכעט רעביא זיא ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ עבַאגסױא רעטצעל ןוא רעטירד רעד ןיא ןוא

 .טרעהעג דיל סָאד ןכלעוו וצ המישר רעשיֿפַארגָאילביב רעד ןופ לייט רענעי ןרָאװעג טקורדעג טשינ ןצנַאג

 וו ,םיא ןגעוו ןטפַאשתודע ענעבירשרַאפ ענעדיײשרַאּפ יד ןוא ,דיל ןופ טלַאהניא םעד טכַא ןיא קידנעמענ

 ןופ עטַאד עלופ יד זַא ,םעד ןיא טשינ קפס ןייק טביילב --די-בתּכ ןפיוא עטַאד ענעבירשרַאֿפ זַײוװלײט יד ךיוא

 ַא ןופ לייט ַא יו --קורד םוצ ןרָאװעג טיירגעגוצ דיל סָאד זיא שוריג ןסיורג ןרַאפ .31.ש.119421 :זיא דיל

 טָאה דִיי רעד" וצ ריפנַײרַא ןיא ,רעטיַײװ עז) "רעדיל-ןרָאצ" ס'ק-י ןופ עבַאגסױא רעלעיצעּפס רעטנַאלּפעג

 ,(34 'מונ ,"טכַאלעג

 ןטַאנָאמ עטצעל ייווצ יד ןופ ךשמב ןעגנַאגעג רָאנ זיא רע ןיהּוװ ךיז טימ ןגָארטעג .ק.י טָאה דיל סָאד טָא

 ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןענַײז ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה תעב ןוא רעדייא ךיוא יו ,שוריג ןסיורג ןרַאֿפ
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 ןייא - ָאטעג ןיא דניַײרפ ענַײז רַאפ ,לָאמ ייווצ תוחּפה-לכל טנעיילעגרָאּפ דיל סָאד רע טָאה ןַאד .עקנילבערט

 טניושזד ןופ ןרָאטקעריד ענעזעוועג יד רַאפ לָאמ ןייא ןוא 1942 ילוי שדוח ןיא ,ןענילטייצ ללה רַאפ לָאמ

 ,גָאט-ַאלימ םעד ברע - (טסינויצ רענײמעגלַא ןַא) ןלַאפבָא רַאפ ןוא (ןַאמרעטיג קחצי ,קישזוג דוד לאינד)

 ,179 יז ,לטיו סקנפ :עז) 1942 רעמוז ,ןדִיי טנזיוט קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד ןופ שוריג םעד ברע טסייה'ס
3). 

 ךיז ןלעטשוצנגעקטנַא שיזיפ ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא'ס ןעוו ,שוריג ןסיורג ןופ געט-ליורג עמַאס יד ןיא

 רע סָאװ דיל ַא ;דיל ַא טימ יז טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה ,רעדרעמנסַאמ יד החלצה טימ

 טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה ןיײלַא ןָאסלענעצַאק סָאװ ,הליפּת ַא סנילטייצ ללה ןופ ךשמה ַא יװ טכַארטַאב טָאה

 טײלגַאב םיא רעטיַיוו ףיוא ןוא טסולפנַײאַאב קרַאטש הללק סנילטייצ ללה םיא טָאה ןַאד .רעִירפ רָאי ייווצ

 ,1943 רעבמעטּפעס ןט16 םעד לטיו סקנפ ןיא .ק.י טבַײרש םעד ןגעוו .ןרָאי יד ךשמב ָאטעג ןיא

 ןעמונעגסױרַא בָאה'כ" :1942 רעבמעטּפעס ןט4 םעד -- "ריד ייוו" ןופ גנוזעלרָאפ עטייווצ ןַײז קידנבַײרשַאב

 תעב ךָאנ טסַאפרַאפ טַאהעג בָאה'כ עכלעוו ,הללק ַא --ריּפַאּפ ףיוא ענעבירשרַאפ ַא הליגמ ַא ענעשעק ןופ

 טימ ןוא ריּפַאֹּפ םעניד ףיוא ןבירשעג גנע זיא יז ןוא ,ןעוועג רימ טימ ןענַײז ,ייווצ יד ,רעדניק יד ןוא הנח

 יד ןופ ןטסטכעלש םעד ןטלָאשרַאּפ ןַאד בָאה'כ עכלעוו טימ ןעגנוטליש יד ךָאד ןענַײז סָאד ,תויתוא עניילק

 רעקילייה ןוא רעסיורג רעד טימ טכַאמעג ףוס ַא ןבָאה ןשטנעמ ןשיווצ ענעטלָאשרַאפ יד יו םעד ךָאנ רעקלעפ

 ללה ךיוא טרעהעג טָאה גנוטליש יד טָא .ןטינשרַאפ ייז יז ןבָאה ןטצעל ןזיב ,םענייא זיב .ןילבול ןיא ןדִיי הדע

 ייווַצ ,ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןענעגרהסיוא ןבױהעגנָא טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ = הכרבל שודק רכזל ,ל"קז ןילטייצ

 ןוא ךיא רָאנ ,טשינ החּפשמ ןייק ךיא בָאה טציא ,החּפשמ ןַײמ טימ ךיא ,טניוװעג ןבָאה רימ ןעוו ,רעִירפ רָאי
 ירפ רָאג לָאמ ַא ןיב ךיא ןעוו .םיא טימ הריד ןייא ןיא טניווװעג רימ ןבָאה טלָאמעד --רענייא רעד ןוז ןַײמ
 ,טקרעמַאב טשינ ךימ טָאה ןילטייצ .טנוװַאד ןוא טייטש רע יו ןפָארטעג םיא ךיא בָאה ,רעמיצסע ןכרוד ךרודַא
 ףיוא קידרעפייא טליש רע יוװ טרעהעג םיא בָאה ךיא ןוא רעטצנעפ םוצ טדנעוועג ןעוועג זיא םינּפ ןַײז לַײװ
 ןיב ךיא ..."!םלוע לש ונובר ,דלַאװג" :טקידנערַאפ ןוא קלָאפ ןַײז ןוא ןרעלטיה הליפּת ןַײז ןיא שידִיי
 ברע ,טנעיילעגרעביא םיא רַאפ ךיא בָאה רעטעּפש רָאי ייווצ ןוא ,גנושַאררעביא ןופ ןבילבעג טרעטישרעד
 רָאי ייווצ טימ ללה 'ר ריא טָאה ןבױהעגנָא סָאװ ,גנוטליש ןַײמ ,לארׂשי קלָאפ ןופ הפוקּת-גנוטכינרַאפ רעד
 ;קורדסיוא ןקיטכיר םעד ריא רַאפ ןענוֿפעג טשינ ,ןצנַאג ןיא טכַארבעגסױרַא טשינ ריא רע טָאה ןַאד ,רעירפ
 ןבירשעגפיוא יז בָאה ךיא ,טקיטַײצעג רימ ןיא הללק יד טָאה רעטעּפש רָאי ייווצ "!םלוע לש ונובר ,דלַאווג"
 ,(203 'ז ,טרָאד) "טנעיילעג יז םיא רַאפ ןוא ריּפַאּפ ףיוא

 תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-.ק.י ןיא ,ןסירעצ בלַאה ,טיהענּפָא ךיז טָאה ,די-בתּכ רעלעניגירָא רעד
 םעד ןרירפישעד םַײב .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טכַאמעג עיּפָאק-ןישַאמביַײרש רעלעניגירָא ןַא טימ ןעמַאזוצ
 'מונ ןטימ טרירטסיגער זיא רוקמ רעד .עיּפָאק רעד טימ טצונַאב ךיוא ךיז רימ ןבָאה די-בתּכ ןטקילפעצ בלַאה
 .811/'א1024 -- עיּפָאק יד ןוא 4
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 ריד ייוו

 עלַא רעדניק עניַײמ טעגרהעגסיוא טסָאה ,ריד ייוו

 !טַײל ענַײמ עטלַא רָאג ,עטלַא עלַא ענַײמ ןוא

 ןלַאפרַאפ טינ ןרעוו רעדניק :קלָאפרעדרעמ ,סייוו

 .טַײצ רעד רַאפ עטלַא ןייק טינ ןברַאטש'ס ןוא

 ןדירפ ןיא קלָאפ ןיַײמ ץנַאג ןטָארעגסױא טסָאה ,ריד ייוו

 ,טעבעג ןופ ענַײמ רעזַײה יד טנערברַאפ טסָאה ןוא

 ,ןדִיי יד טימ ןעמַאזוצ עלַא ענַײמ ןלוש יד

 .טעטש יד ,עשידִיי יד ,עקילייה ענַײמ ןוא

 ןס}טנּפָאװַאבמוא ןַא טכינרַאפ קלָאפ ַא טסָאה וד .ריד ייוו

 ןיטכינןרַאפ וטסָאה םענייק ןופ עטקידייטרַאפ טינ ןוא

 ןןפָארטש ךיד ברןַאה ןלעװ םענייק ןופ עטקידייטרַאפ טינ ,סייוו

 ן!טכירעג םוצ} ןלעטש ךיז עטנפָאװַאבמוא רַאפ טסעװ וד

 ןעטלַא ןופ ןוא רעדרעמן-רעדניק ןופ קלָאפ ָא ,ריד {ייווו
 ן,טכַארבעגמוא ענַײמ עטלַא! יד {ןוא) רעדניק ענַײמ טסָאהַו !

 ןטלַאהַאב טינ ךיז טזָאל ןקז ַא רעטעגרהעג ַא ,סייוו

 .טכַארט סעמַאמ ַא ןופ יו םירבק ןופ ךיז ןסַײר רעדניק ןוא

 ןזטןסיזמוא עטעגרהרעד ,טינ ןדִיי ןברַאטש סע :סייוו ,סייוו

 ...סָאװרַאֿפ ַא ןָא טכַארבעגמוא טינ קלָאפ ַא טרעװ'ס ןוא
 -- ןטסיוװרַאפ טינ סמילשורי ןעק ןעמ ,קלָאפרעדרעמ ,סייוו

 !סָאש רעטצעל ןַײד זיא סע ...סיוא רימ .ץרַאה ןיא סיש !סיש

 {,ןןגָאלשעג טָאה ,רעה ,העש עזייב ןַײד --ריד יו

 ןיןסױא ןיוש ריד טימ זיא'ס ןוא גָאלּפ ָא ,דלַאב ,דלַאב

 ,ןגָאי ךיד רימ ןלעװ ןגעוו עלַא ףיוא
 סױרַא ערעזדנוא םירבק יד ןופ ןלעוו רימ
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 ן,סעב}ָאב טימ ןוא סעדייז טימ ,דניק ןוא בַײוװ טימ

 ,טסיזמוא ךַײא ןופ ענעסָאשעגסיױא יד

 ן;ןבָארג|ַאב קידעבעל טָאה ריא סָאװ קלָאפ סָאד

 טסיװ ךַײא ןקוקנָא ןוא ןייטש ןלעוו רימ

 ןןגעווו עלַא ,עלַא ףיוא ןייטש ןלעװ רימ

 {,זָארג) סָאד יװ ןגַײװש ,ןגַײװש ,ןגיײוװש ןוא

 ן:ןגערפ עןמוטש ןוא ןייטש עמוטש ןלעוװ רימ

 ן?סָאװ רַאפ ,זדנוא) טעגרהעג ריא טָאה סָאװ רַאפ

 ןפױלטנַא עניירמוא ןוא עזט}קיטולברַאּפ טעוװ ריא

 ,קערש רעדליוו ,ךיַײא רענעלַאּפַאב ַא ןיא

 ,ןפיולרַאפ ךַײא ןכַאילש עלַא ,עטױט ,ןלעוו רימ

 ,געוו ןדעי ןלעטשרַאפ ךיַײא ןלעוו רימ

 ,ןקוק ןוא עטעגרהרעד ןייטש ןלעװ רימ

 ;ןַײּפ רעזדנוא ןיא םוטש ךַײא ןקוקנָא

 ,ןקוצרַאפ טייהרעמוטש ךַײא ,ךיַיא ףיוא קידנקוק ןוא

 ןַײא ךיז ךַײא רענייב יד ןיא ןסע רימ

 ןטיור ןיא קרַאק ןיא ,בַײל ןקידלקע רעַײא ןיא
 ,םייל ןוא םַאילש ןיא ,ּפמוז ַא ןקידורב ַא ןיא יו
 עטיוט זדנוא טגָארט ,עקיד'בעל זדנוא טיוטעג טָאה ריא
 ן...} םייהַא ךיַײא וצ זדנוא סעצײלּפ יד ףיוא טגָארט

 !רעמ -- םייה רעיַײא ,ריא ָאטינ ...!םייהַא ךַײא וצ

 ;טרעטשעצ ןוא ןסירעגפיוא ,הברוח ַא טגיל יז

 ,עמייהעג ןיא ןלייה ןיא ,ךיז רעכעל ןיא טלַאהַאב

 ןידורע סטָאג ףיוא םיחצור עקירעדינ ןופ קלָאפ ריא

 עטמעשרַאפ ךיז ןטלַאהַאב'ס ...ןיינ !ךיז טלַאהַאב

 ןוטמעשרַאןפמוא ךָאד טנעז ריא ,רעדרעמ-רעדניק ריא
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 ,עדמערפ םוא ענעגייא תוברוח ףיוא ,עטמעשרַאפמוא ,טכירק

 .דמערפ ןַײז ענעלַאפעצ יד ,רענייטש יד ךַײא ןלָאז ןוא

 ...ןעניפעג טינ יז טלָאז'ר ןוא םייח רעַײא ,רעדרעמ ,טכוז

 ,טכוז ןוא דרע'רד ףיוא רימ יו םוא טעשזדנָאלב

 ,ןעניז ןופ ּפָארַא טייג --תוברוח ףיוא קידנכוז ןוא

 !טכולפרַאפ ןרעַײא ןיא תעגושמ ןיא טַײז ןוא

 ןטליּפשרַאפ םעד טצעי גירק ןכָאנ טפיול זיַײמ יו !טפױלטנַא

 ,ךַײא ,םיחצור ,ןלָאז ןוא ?ןיהַא ּוװ טינ טסייו ןוא

 ןטלישרַאפ ךעלעזערג ןוא ןגעוו יד ףיוא רעמייב יד

 .ךַײט ןדעי ןופ גערב םיַײב עבַאשז עדעי ןוא

 ,טעגרהעג דִיי ַא טימ ןעגנָאהַאב שטַײד רעדעי ,טפיול

 ,םוטש ךַײא זדלַאה םורַא עטיוט ךיז ןרעמַאלק רימ

 -- ןגרַאװרעד טינ ןוא ךַײא ןגרַאװ ,ןגרַאװ ןלעוו רימ

 ...:םוא ךיז טקוק ןוא ּפעק יד ,ּפע{ק יד) סיוא טיירד

 לגענ ער'זדנוא ןענעז סָאד !רימ ,רימ ...רימ (ןענעז סָאד

 ,טיוט ןכָאנ זדנוא ףרַאש ןסקָאװעגסױא {ןענעז} ייז

 ןגעוו עלַא ףיוא זדנוא טעגרזהָועג {טָאה רןיא

 { } טור ןלָאמעג זדנןוא טיזמ ןייטש ןדעי ןואָו

 ,המיא ןיא ןוא זדנוא קערש ןיא טגָארט ,זדנוא טגָארט טצעי

 !סױרָאפ !סױרָאפ !טייג ?טינ געוו םעד טניפעג ריא

 ,ךַײא םייהַא ןעוועריקרַאפ טצעי ,ןלעװ רימ !רימ ,רימ

 .זיוה ןַײז ןיא ןדעי ךַײא ,ןריפניַײרא ךַײא ןלעװ רימ

 ,ענעצס יד ןקוקוצ ןוא ןַײז תודע ןלעו רימ

 ,דניק ןוא בַײװ רעַײא טימ ךיז טנגעגַאב ריא יו

 סע ןעז ןליוו רימ ...זדלַאה ןפיוא ךיז טלַאפ ריא יו

 ...דנילב ןוא רַאטש ןגיוא טימ ןקוק ןוא ןייטש ןליוו רימ
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 ,ןבעלרעד טינ סע רימ יו טלָאז ריא !ןיינ !ןיינ

 ,זיוה ןלַאפעצ ןַײז וצ ךַײא ןופ רערעדעי ףערט

 ,ןבעל םַײב ערעַײא רעבַײװ יד טפערט טינ ןוא

 ...סיוש רעייז ןיא ערעַײא רעדניק יד טיוט ןוא

 ןטלָאּפשעג טנעוו ךרוד ןוא ןריט עניּפָא ןיא .טיױט

 - טיוה יד טלַאק טרעטיצ סע ...ךיז תוללק ןרעה

 ןטלָאשרַאפ ערעַײא רעבַײװ יד ךַײא ןבָאה סָאד

 .טיוט רעייז רַאפ ערעַײא רעדניק יד ןוא

 ,ןרָארּפרַאפ ןוא רַאטש ,ערַאטש ךיז ףיוא ןבייה יז

 --ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ןוא ךייא וצ וצ ןעמוק ייז

 טנרָאט ןופ ערעַײא רעדניק יד ןוא רעבַײװ יד

 .ּפָא טינ ךַײא ןזָאל רימ ...ןטניה ןופ רימ ןוא

 -- ןטניה ןופ ךיַײא רימ ,רימ ןוא ...טנרָאפ ןופ ייז

 סָאוװ) רַאפ טגָאז ,טעגרהעגסיוא זדנוא ריא טָאה סָאװ רַאפ

 ,ןטניוו עלַא טימ טפיול ןוא סיוא טינ ס'טלַאה ריא

 .סוּכ םעד ןרעטיב םעד ןעקנירטסיוא טינ טנעק ריא

 ,עדרָאה-םיחצור עדליוו ַא ,סניק הנחמ ַא ,טפיול ריא

 --טורעג טינ ןוא טסַארעג טינ ,טפיול ,עקידניז טפיול

 ,טעדרָאמעג ריא טָאה סופ ַא טלעטש ריא ּוװ ,ךַא

 .טולב ןסָאגרַאפ ריא טָאה דרע לקיטש ןדעי ףױא

 לטעטש ןגעלעגּפָא ןדעי ןיא טָאטש רעדעי ןיא

 { ןטנעה יד ףיט ןעקנוטעג טולב שידִיי ןיא ריא טָאה

 לטעלב רעטצניפ ַא זיא בוטש רעזדנוא עדעי

 !טנעז ריא סָאװ ,םינדחּפ ,ךובטולב רעַײא ןיא

 ,עלַא ןופ ערעכַאװש וצ ךיז ןעמונעג טָאה ריא

 !ביור רעד רעטסרעכיז רעד --עטנלע ןבױרַאב
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 ןלַאפַאב ריא טנעז םענעפלָאהַאבמוא ןַא קלָאפ ַא

 .ביוטש יו םיא ןבירעצ ,םיא ןטָארטעצ ןוא

 רעדניק ַײב סיורג הרובג רעַײא ןזיװַאב טָאה ריא
 ץנוק יד טנעק ריא ,טנעק ריא ,ָא ...עטלַא ַײב ןוא

 ן.ןרעדניז ריא עקיצומש ,עטסנייר ,ענייר ןדרָאמ ןופ

 ...זדנוא תונדחּפ ןיא ןבילקעגסיוא טָאה ריא ןוא

 {,ןטקיליטרַאפ ריא טָאה זדנוא רָאנ ,רעקלעפ ןכָארבעצ טָאה ריא

 ן,טיורב)} יוװ זדנוא ןסעגעג ,זדנוא טקינַײּפרַאפ
 ,קיליב יא ,טלַא יא ,טולב ןטלַא רעזדנוא ןעקנורטעג ןַײװ יװ

 ...?טיוטעג טּפָאזרןטשַאבמוא טרעוו ,דרע'רד ףיוא רימ יו רעוו ָא

 הוואּת רעַײא טקיטצזעג ענעברָאטשעג טימ יװ זדנוא טימ טָאה ריא
 ,טולב רעזדנוא ןעקנורטעג קלָאפנענעיה ,טָאה ריא

 { ןלװַײט רעד ס'זיא יצ ?טָאג ס'זיא ...ךיַײא ןפלָאהעג רע טָאה'ס
 !טוג ןקעמש םיא ס'לָאז ָאט --טָאג בוא

 ,ןטלָאשרַאפ טַײז ,עלַא טיַיז ...ס'זיא לװַײט רעד ביוא ןוא

 !וד ,היח עדליוו וד ,ןטלָאשרַאפ שטנעמ ןוא טָאג ןופ

 ןטלָאּפשעג דרע'רד ןיא ףיט טקניז ןעלפָאטסיפעמ טימ

 ...ור ןייק ןופ ריא טלָאז ןסיוו טינ דרע'רד ןיא ףיט ןוא

 ןסַאה ריא ןיא ןוא סיורג ןריא ןרָאצ ןיא דרע יד לָאז סע

 - ליומ ריא ןופ לקע טימ ןעַײּפשסױא ךַײא

 ןסַאג ןיא ,ריזמ יױוװ ,רימ יו ,ךיז עטיוט טרעגלַאװ ןוא

 .ליונק ןייא ןיא ןעמַאזוצ דניק ןוא בַײװ טימ

 ץגןיוז ענעיה יד ,ע'ריַײא רעטסעווש יד לָאז ןוא

 ן,טפיג) ןּפָארט ןטצעל םעד בַײל רעַײא ןופ

 ןגיוא ןיד ךַיוַיא ןעּפולַאקסױא ןלָאז רעברַאּפש ןוא

 ...{ףיט ךַיַיא ץרַאה עטכעלש סָאד עמַאזיורג סָאד ןוא
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 ,ןריּפש ריא טלָאז רעצרעה טימ ,ענעסעגעגפיוא טימ

 ,ןעז ריא טלָאז ןגיוא טימ ענענורעגסיוא טימ
 -- ןרירעמעש ןוא ףיוא ןטייקיטכיל ןעייג'ס יװ
 ?ןעוו ןוא ?ױזַא יו ןוא ?ּוװ ןופ ןוא ?ןענַאװ ןופ

 ,רעדנעש-ןשטנעמ ,טליפ ,טמערעוורַאפ (ןיוש רעצרעה טימ)

 :טעז ןוא עקידניז ,טקוק ןיוש עטקיּפעגס/יױא ןגיוא טימְו

 ,רעדנעל עלַא ןיא ףיוא ןענָאיצַאנ (ןבעל'ס יווַו

 !טעטש ףיוא עכעליירפ ןעִילב ןוא טיובעגפיוא (ןרעוו'ס יו

 טלמישרַאפ ןיוש ןוא עטנקירטעגסיוא תוחומ טימ

 :טרעה עליופ ןוא עטקיכָאמרַאפ ןרעיוא טימ

 ,למיה רעד ךַײא ךָאנ רָאלק טרעטַײלעגסױא ךיז טָאה'ס יו

 ...דרע יד ךַײא ךָאנ ךיז טלכיימשעצ טָאה'ס יו

 ןןוביולג ןיא ןוא עביל ןיא ךיז ןעגנולקעצ טָאה סע :טרעה ,טרעה

 --דיל ַא עכעלרעה ַא טלעוו רעד רָאג ףיוא
 { - ןןביוהרעד יא ןוא יַײרפ יא ,קיטכעמ עמיטש ַא טרעה ,טרעה

 ן.דִייַו רעד רעקיביײא רעד רָאכרעקלעפ ןיא טגניז סָאד

 (ןבַײרעצ ביוטש} ףיוא דלַאב ךיַײא דליוו םערוטש ַא לָאז ןוא טרעה טרעה

 { -דניק ןוא ב|ַײװ טימ ךיַײא תוירבדמ ןיא ןגָארטרַאפ

 {ןביײלברַאפ ךִיןיא ןופ שינעכעדעג ןייק טינ לָאז סע

 ןּוטניװ ןיא ייווןרַאפ ,טקעמענּפָא רעוװ ,זייב םולח ָא

31/+ 
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 33 ריפניירַא

 ןופ .טיוט םענעגייא ןַײז טימ םינּפ-לא-םינּפ רוביג ןשידִיי םעד וצ ןוא הרובג רעשידִיי רעד וצ גנַאזעגבױל ַא

 רעד ןופ ןעמערופ ןטימ ךעלסילשסיוא טעמּכ קרעוו ענַײז ןיא .ק.י ךיז טמענרַאפ ,1943 לירּפַא זיב 1942 ינוי

 יד (ב) ,הנומא ןופ הרובג יד (א) :ןעגנוקעלּפטנַא ייווצ עריא ןיא ,םישזער ןשיצַאנ ןרעטנוא ןדִיי יַײב הרובג

 רע לַײװ ,רעלדנעטשפיוא ןשידִיי ןופ הרובג יד .ק.י טגניזַאב ,טיַײז ןייא ןופ .דנַאטשפױא ןטנּפָאװַאב ןופ הרובג

 ,תולג ןיא םיצולח הנחמ רעד ַײב טסַײג ןופ ןקורדסיוא עטסנביוהרעד יד ןופ םענייא ריא ןיא טריּפשרעד

 ןוֿפ לרוג ןטימ עיצַאקיפיטנעדיא סיוא ,וטפיוא ןשילָאבמיס ַא .ק.י טעזרעד דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב םעניא

 ,לארׂשי-ץרא ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעב ןוא םיצולח יד םירבח ערעייז טימ ןוא קלָאפ ןשידִיי

 -ץרא רעשידִיי ַא רַאפ ףמַאק ןטנפָאװַאב ַא ןיא ןוא םויק ןרַאֿפ ףמַאק ַא ןיא ןָאטעגנַײרַא ךיוא ןענַײז עכלעוו

 היבצ :עז) 1943 בײהנָא דנַאטשפױא ןטשרע ןתעב רעטרעו ס'ק-י ןופ סױרַא ןעגנירד רימ יו --לארׂשי

 ףיוא אקווד ןפַאש ןַײז ןיא ּפָארט םעד .ק.י טלעטש טַײז רעטייווצ רעד ןופ .(482 יז ,רורד רפס ,ןיקטבול

 אוה ךורב שודקב המלש הנומא רעד ןוֿפ הרובג יד -- יו טריזירעטקַארַאכ םיא ךרוד טרעוו סָאװ הרובג רענעי

 ןיא -.טָאג ןעניד וצ טייקטיירג רעד ןיא ךעלכַאזטּפױה סיוא ךיז טקירד עכלעוו ,םיכרד ענַײז עלַא ןוא

 .ק.י סױרַא טבייה טסיַײג ןופ הרובג ןימ ַאזַא .זיא יז יו טלעוו ַא ןיא -- המלש הלואג רעד ףיוא גנוטרַאוװרעד

 ,דיסח רערעג ַא ,ןיקסווָאכילעשז המלש ַײב -- ןרָאי רעקיסיײרד ערעייז ןיא ןדִיי עגנוי ייווצ יב ןפַאש ןיַײז ןיא

 ,ןיזדַאר תיב ןופ יבר רעשידיסח רעטפניפ רעד ,רענייל המלש לאומש 'ר ,יבר םעד ַײב ןוא ,טלַא רָאי 37 םורַא

 סָאד" :רעטַײװ עז ןוא ,(76 יז ,לייט רעטשרע ,יאגרש ;5 יז ,ץיבוקרב - פ"עבת :עז) טלַא רָאי 33 םורַא

 ,35 'מונ ,"רעניזדַאר ןגעוו דיל

 רָאי סָאד זיולב ןבעגעגנָא טרעוו ,37 'מונ המישר סלַאטנעמולב ןיא ,ָאטשינ די-בתּכ ןפיוא זיא עטַאד ןייק

 ןשיווצ ןוא קרעוו ייר ַא ,תוביס עשינכעט רעביא -- ןלעפ ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןופ המישר רעד ןיא ,2

 ןופ עבַאגסױא רעטצעל-רַאפ רעד ןיא ."יקסוװָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד" ןופ עיציזָאּפ יד ךיוא ייז

 רעטקורדעג טרָאד רעד ןיא ןבעגעגנָא טרעוו ,(עכַאגסױא עטייווצ יד) ז"טשת רָאי ןופ ,םינורחא םיבתכ

 'ינוי רעט 15 --יאמ רעט 177 ב"שת ןויס :עטַאד רעד ןגעוו הרעשה ַא ,35 'מונ ,המישר רעשיפַארגָאילביב

 ךיז טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל סָאד זַא ןבעגעגנָא ,טרעוו ,370 טַײז ףיוא ןוא 2

 -עקסנודז ןיא ,ןדִיי 10 ןרָאװעג ןעגנַאהעגפיוא ןענַײז תועובש םורַא זַא םעד ןגעוו עשרַאװ ןיא טסּוװרעד

 זיא גנוטלַאה עשידלעה סיקסווָאכילעשז .יקסווָאכילעשז המלש ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ זַא ןוא ,עילָאװ

 ןיטעלויב-עיצַאמרָאפניא ןשידרערעטנוא ןיא טקורדעג טרעװ העידי ַאזַא .ןרָאװעג טנָאטַאב לעיצעּפס טרָאד

 ;ןושלה הזב ןבירשעג טייטש טרָאד .3 יז ,1942 ינוי ןטפ ןופ ,6 'מונ ,תועידי ןיא ,גנוגעווַאב-"רורד" רעד ןופ

 ןיא }  .ןדִיי 1731 םירופ ןיא ןעגנַאהעגפיוא ןבָאה רעקזנעה) ןעשטַײוד זד } ןאלאןוו-אקסנודז"

 ,הילת ַא טלעטשעגפיוזא ןבאה ייוז .תועובש ברע ךיוא לקַאטקעּפס ןשינָאלװיײט ןקיזאד םעד {טרז!חעגרעב

 עשיטא{טשו עצנַאג יד "גנולעטשראפ" רעזקיזאד רעד וצ ןזאלעגניירַא ןוא תונברק 10 ןבילקזעגסיואנ

 ,דיי רעשידיסח ,רעטושפ רעקיטראד ַא ןעוועג זיא טזיױטַ} םוצ ןעןטפןשןמראפ יד ןשיוצ .גנורעקלעפאב

 ןןדניי עטכארבעגפיונזע}צ חו{כ} טימ ,םזוןרא ןעל}א ןטרעטנומעןגפיוא טאה רעכלעוו ,יקס{וואכןילעשז המלש

 ן?ביױרקמ ךיז ןדירןפוצנ ןזענווזעגנ ןזואַנ ןזו)חטב {ייוז ןבעגעג ,ןרעיוזרטַו וצ ןטןרעװראפ ייז { ףיוזאו}

 טאןה געוו ןצנאג םעד .תוכז ַא רַאפ} סאד קיזדנטלאהו ,הדע רעצנןאג רעד רַאפ ןזייוז { 11
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 ".ןעוועג חמשמ ךיז ןוא ןעגנוזעזג} {

 ,םידיסח רערעג ןופ החּפשמ רעטלַא-תורוד ַא ןופ ןוז ַא ,דיסח רערעג ַא ןעוועג זיא יקסווָאכילעשז המלש

 -םימי הליפּת-לעב ַא ןוא הניגנ-בהוא ןַא ,רחוס ַא ןײלַא .יקסווָאכילעשז הילדג השמ 'ר דיגנ ןופ ןוז רעד

 טריפעגנָא טָאה יורפ ןַײז ,טנדרָאעגנַײא טוג ןעוועג זיא יקסווָאכילעשיז המלש ,הרוּתל םיּתיע-עבוק ַא ,םיארונ

 רערעג ןופ החּפשמ ַא ןופ ןעוועג זיא יז ךיוא ,רעטעברַא קילדנעצ רָאּפ ַא טימ ַײרעבעװ רעניילק ַא טימ

 עדלָאג עטוג ןופ עיצַאמרָאפניא רעד טול ןבירשרַאפ ָאד ןרעוו םיטרּפ עלַא יד) עילָאװ-עקסנודז ןיא םידיסח

 ,2'ז ,ץיבוקרב -פ"עבת :עז ,לארׂשי ןיא טנױװ עכלעוו רעטכָאט סיקסווָאכילעשז המלש ,שטיװָאקרעב

5, 9). | 
 ,ןדִיי ןיַײנ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןשטיַײד יד ןופ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ זיא יקסווָאכילעשז המלש יו םעד ךָאנ

 - ענַײז טגיילעגרָאפ תועובש-ברע רַאפ טכַאנ רעד ןיא רע טָאה ,תועובש-ברע הילּת רעד ףיוא ןברַאטש וצ
 ןענַײז יז ןעוו .ןָאטעג ייז ןבָאה ױזַא ןוא ,תוליפּת-עקידרוּפיּכ-םוי ןענװַאד ןוא ןטסַאפ וצ םירבח-הסיפּת

 ַײב סנגרָאמ וצ ןענווַאד םעד ןקידנערַאּפ לָאז עמ זַא ןטעבעג םירבח ענַײז ַײב רע טָאה ,הליענ וצ ןעגנַאגרעד

 רבחמ רעד טגנערב טרָאד --ד"מק-ח"כק יזז ,(ז"כשת) רעגארפ :עז) ןָאטעג יז ןבָאה ױזַא ןוא ,הילּת רעד

 .(343 -338 'זז ,הלוו-הקסנודז ןיא ךיוא טקורדעג ;הייאר-ידע ןוא העימש-ידע ןופ ןטפַאשתודע יד

 ַא ןוא ריע-ב ַא רערעייז ןעוועג יקסווָאכילעשז המלש זיא ,ןדִיי רעצינַאיבַאּפ ןלייצרעד סע יו טול

 זיא המחלמ יד יו םעד ךָאנ ,ןעגנַאגעגרעבירַא רע זיא עילָאװ-עקסנודז ןייק .ץינַאיבַאּפ ןופ בשוּת רעקידנעטש

 ,ערעדנַא טול .(43 יז ,1956 רַאונַאי ,1 (13) 'מונ ,תואטיגה ימחול תיב תועידי :עז) ןכָארבעגסױא

 ןגעוו דיל םעניא ,ןבַײרשַאב וצ ַײרט ןעמונרַאפ ךיז טָאה .ק.י זַא רָאלק זיא ,םירוקמ עטנַאקַאבמוא זַײװליײט

 זיב ןענַײז םעד ןגעוו .גנוריסַאּפ עלַאער ַא ןוא טלַאטשעג עשירָאטסיה עשיטנעטיוא ןַא ,ןיקסווָאכילעשז המלש

 ןגעוו דיל סָאד" זַא ןעמענוצנָא זדנוא ןכעלגעמרעד סָאװ ,ןתודע-תיבג ןוא תודע עקינייא ןבילברַאפ טנַײה

 ןַא טָאה ,(ןביוא עז) "רורד" ןופ העידי רעד ןופ ךמס ןפיוא ןבירשעג ךיוא ןעוו וליפַא ,"יקסווָאכילעשז המלש

 רע עכלעוו ןופ ,עשרַאוו ןיא םידיסח רערעג טימ ןעגנודניברַאפ סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא קפס-ילב רַאּפשנָא

 ןוא דיל ןַײז ןיא טנָאמרעד רע סָאװ םיטרּפ עשירָאטסיה עקיטכיוו ערעדנַא יד טסּוװרעד ךיז םּתסה-ןמ טָאה

 ַא ,ןַאמדירפ עשוז טימ ןעגנודניברַאפ סיק-י ןגעוו עז) ןַארַאפ טשינ "רורד" ןופ העידי רעד ןיא ןענַײז עכלעוו

 .(206 יז ,(ך"שת) ,קע :ַײב ,ןלױּפ ןיא הדוגא רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא ןוא דיסח רערעג

 סָאװ ןעגנוצריקרַאפ יד ןָא ,טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טרעוו לַאניגירַא ןופ טסקעט רעשידִיי רעלופ רעד

 סָאד" זיא המחלמ רעד ךָאנ .המחלמ רעד ךָאנ םיא ןקורדּפָא םיַיב טסקעט ןשידִיי ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז

 ,הטילּפה-תיראש רעד ןופ סעבַאגסוא ןיא לָאמ ייווצ ןרָאװעג טקורדעג "יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל

 טקורדעג ןעוועג זיא דיל סָאד ;ןלעפ םיקלח עקיטכיוו ,םוקלופ טשינ טסקעט רעד זיא ןלַאפ עדייב ןיא רעבָא

 עטירד .טרַאוונגעק רעד ןופ טכיל ןיא רבע ןשידִיי םעד ןיא הרובג ןוא ןיַיּפ (א) :ןיא

 'מונ סעּפָארטס יד ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא ןענַײז ָאד .102 --97 'זז ,6 ,1947 ,"רורד" ,ןעכנימ עגַאלפיוא

 רעד .55 'מונ ,1948 לירּפַא רעט16 ,רָאי רעטייווצ ,גנויירּפַאב (ב) :ןיא ןוא .38 --36 ;34 -33:31-17

 תורוש עטזָאלעגסױרַא יד .סעפָארטס עטזָאלעגסױרַא עבלעז יד טימ ןרָאװעג טקורדעג ָאד זיא טסקעט

 רעד ןכלעוו ןָא ,דיל ןיא דמעמ ןלַארטנעצ םעד ךייש ךיוא ןענַײז ייז ,רוקמ ןופ טפלעה ַא רָאנ טשינ ןפערטַאב

 ,ןטיברַאפ -- עיצַאטערּפרעטניא ןַײז ןוא טשרעדנַארַאפ טביײלב קרעוו ןופ רעטקַארַאכ רעצנַאג

 ןוא ,24 ַאנלעיזד ףיוא ענומָאק-"רורד" רעד ןיא םירבח ס'ק.י רַאפ ןרָאװעג טנעיילעג זיא דיל סָאד ךיוא

 ליפעג ַא ןעוועג זיא ,םיצולח יד ,םירבח ענַײז ןשיווצ לַײװ -- עיסוקסיד ַא ,טַײצ רענעי ןיא ןפורעגסױרַא טָאה

 יד טכַאװשעגּפָא ןוא םשה-שודיק ףיוא ןייג וצ טייקטיירג יד טקרַאטשרַאפ .ק.י טָאה דיל םעד טימ זַא
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 וצ טיירגעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו טַײצ ַא ןיא - רעלדנעטשפיוא עקיטפנוקוצ יד ַײב טייקטיירג-ספמַאק
 ַאזַא ןגעוו םיטרּפ ןייק רעמ .(36 יז ,ג"י ,םינפבמ - ןמרקוצ :עז) דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב ַא ןריזינַאגרָא

 ס'ק-י ןופ דמעמ םעד ןענָאטַאב וצ ידּכ גונעג רעבָא זיא עטנָאמרעד ןביוא סָאד .ןַארַאפ טשינ ןענַײז ,עיסוקסיד

 ַא טגָאמרַאֿפ סָאװ שינעעשעג ַא וצ יו --רָאלק טרעוו סע יו ןגױצַאב ךיז טָאה עמ ןכלעוו וצ ,ָאטעג ןיא ןפַאש

 וצ דנובוצ םעד ןקרַאטשרַאֿפ ןכרוד עיצקנופ עוויטַאמֹרָאנ ַא טליפרעד ןוא חוּכ ןשירעגיײצרעביא ןלעיצנעטָאּפ

 ןרַאפ ץרוק .ןדנַאטשמוא עטמיטשַאב ןיא גנולדנַאה עכעלשטנעמ יד ןסולפְנַײאַאב ןכרוד ןוא ןטרעוו-סנבעל

 ןופ לייט ַא יו ,ץולחה-רורד ןופ םירבח ענַײז ןופ ,קורד םוצ ןרָאװעג טיירגעגוצ עמעָאּפ יד זיא שוריג ןסיורג

 'מונ ,"טכַאלעג טָאה דָיי רעד" וצ ריֿפנַײרַא ןיא ,רעטַײװ עז) רעדיל-ָאטעג סיקְיל ןופ עבַאגסױא רעלעיצעפס ַא

 ,(1982) ךוטנייש :ןיא עז ,םירוקמ ענַײז ןוא דיל ןופ רוטקורטס רעד ןופ זילַאנַא ןַא (4

 ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק.י ןיא ךיז טניפעג ,די-בתּכ רעטקידעשעצ זַײוװלײט ,רעלעניגירָא רעד

 ַא טעװעטַארעגּפָא ךיוא ךיז טָאה םיא טימ ןעמַאזוצ .811/1035 'מונ ןטימ טרירטסיגער טרָאד זיא ןוא

 .811/10358 'מונ ןטימ ,טרָאד ,טרירטסיגער זיא עכלעוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טכַאמעג ,עיּפָאק-ןישַאמביײרש

 רעטלַא ןַא טימ ןוא ,עיּפָאק רעד טימ טצונַאב ךיוא ךיז רימ ןבָאה די-בתּכ ןלעניגירָא םעד ןרירפישעד םַײב

 ןלעניגירָא ןופ ןדנַאר יד ַײב תורוש ןופ רעטרעוו טיהרַאּפ ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא רוקמ ןשידִיי ןופ עיּפָאקָאטָאפ

 .ןרָאי יד ןופ ךשמב ןדנּוװשרַאפ ןענַײז סָאװ .די-בתּכ

 יקסווָאכילעשזזו המלש {ןגענוו דיל סָאזדו

 ,הק"-וָאװ-הק" דדוי גניז ,טָאג גניז ,טגניז למיה ןוא דרע ,ט|גניזמ

 !ןביוא טגניז ,טרָאד עלַא טגניז ,ָאד ןטנוא עלַא טגניױז

 -.יקסווָאכילעשז המלש ןעמָאנ םעד טגניז ,עלַא ןטלעוו טגניז

 .ןביוהרעד שטנעמ םעד ,דרע'רד ףיוא שטנעמ םעד טָאה רע

 ,רעגניז רעסיורג ןוא וד רעדנילב ,סורעמָאה ףיוא ייטש

 !רע לָאז ןייטשפיוא -- ןישי ןופ ןוז רעד רע ,דוד ,דוד ןוא

 רעגניפ ריא עלעדייא טימ ןָא סענורטס יד טּפַאלק ,ןפרַאה יד טמענ

 .עילָאװ-ַאקסנודז ןופ דיי םעד ,ןהמלש וצ דיל ַא טגניז ןוא

 :יז טקעוו ןוא ריא תולפיש ןיא טסיירט טסיירט ...דרע רעד טסיירט ,טגניז
 ןעקנָאשַאב ַײנ ןוא ַײנ סָאד ןופ טקידענגַאב ,דרע ,ָא ,ליווו ,ריד ליוװ
 ?רָאטקעה זיא רעװ ןוא זיא רעו סעליכַא ןוא סעלקַארעה זיא רעוו
 ?ןעגנָאהעג קרַאמ ןפיוא עילָאװ-ַאקסנודז ןיא טָאה'מ סָאװ דלעה ןגעק
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 טלמוט'ס ןוא ,ךיז טרעדור סע ,טשער סע ,ךיז טוט עילָאװ-ַאקסנודז ןיא

 ;קיטנָאק זיא'ס ןוא הרוּת-ןּתמ ןופ גָאט רעד -- תועובש-ברע זיא'ס

 טרָאד םורַא ןופ םייוג רַאֿפ טנפעעגפיוא ןטכַאמרַאּפ םעד ָאטעג םעד טָאה ןעמ

 .בוט-םוי םעד וצ תונכה יד ןכַאמ ןשטַײד יד ןיילַא

 --ָאטעג ןופ ןרעיוט יד טלַארּפעגפױא ,טנפעעג טיירב ןבָאה יז

 ,סואזיןמ ןוא גנע ,ָאטעג ןיא ,ןיהַא טנַײה ןײגנַײרַא געמ ןעמ

 סע טעז ןוא טייג ,עלַא טייג ,טרָאד ןקוקוצנָא {סָאװ ןַײז טעוו'ס

 { ןתזוילּת| ןעצ קרַאמ עמַא{ס} ןיא טיירג ,ןיוש טיירג ןעייטש סע

 ,לטזעןטש ןופ לייט ןטמױצעגּפָא ןיא ןַײרַא קיליווײרפ ןעמוק ןשטַײד יד

 ןבזירןטזעוג קרַאמ ןיא דלַאװג טימ ןעגנוניוװ יד ןופ ןעמ טָאה ןדִיי יד

 ןלטעצ} ןופ ּפָארַא טזעל ןעמ ,ןיוש ייז טריפ ןעמ !טַאש ...סע ןעז ןלָאז ייז

 ן.ןןבילקעג ןוא טנכייצעג ןעצ ,עטלייוורעדסיוא ןעצ ,עשידִיי ןעמענ ןעצ

 ןטפול ןיא ןָאטעג ךליה ַא ,ןָאטעג גנולק ַא טָאה סע ...!יקסװָאכילעשז המלש

 ,עטַײװ ןופ ןוא עטנָאנ ןופ ןר'יוא יד ןיא ןוא ןעמָאנ רעד ,רעשידִיי רעד

 --ץטפור ץעמע יװ ,ןָאטעג בייה ַא ּפָאק םעד ךיוה טָאה ןעצ יד ןופ רענייא ןוא

 !ןטיײברַאפ טינ ןיוש ןרעדנַא ןייק ףיוא םיא טעװ ריא !טקוק ,רע זיא סָאד

 רענעש ןוא רעכעלטעג טגנילק ...עילָאװ-ַאקסנודז ןופ יקסווָאכילעשז המלש

 | ?ַאיַאכַא ץנַאג רעביא רעלעפַאב רעד ?ענעקימ ןופ ןָאנמעמַאגַא

 ,רענעקימ םעד ןופ רעמ רעקרַאטש ןוא רעכעלטעג טסיב ,דִיי וד רעשידלעה ָא

 !היוה ,ןקיטכיל ןיא ,ךיז םינּפ ןַײד ןיא טלגיּפש סע ,ּפָארַא טקוק סע

 ?רמז ַא ןופ סע זיא בײהנָא |ְןןַא יצ ?ןעמָאנ ַא ַאזַא --יקסווָאכילעשז המלש
 --רעיוא ןדעי ןיא ךיז ןעגנולקעצ ,קרַאמ רעד טכליהרַאפ טָאה סע
 ,רעמעלַאב ַא ףייוו טָאפַאשע ןפיוא רע טייטש טָא !טָא ,רע זיא טָא
 ...רעיולב למיה רעד ,למיה רעד ,קילב ןַײז ןופ רעלעה ףיוא ןוז יד טכַײל'ס ןוא

 --שידִיי ןעמָאנ ַא ,דִיי ַא ןופ ןעמָאנ ַא ,ןעמָאנ ַא ַאזַא !יקסווָאכילעשז המלש
 --ןעגנולקרַאפ םיא טימ לָאמ סָאד ךעלרעדנּוװ טָאה קרַאמ רעצנַאג רעד
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 ,שודיק טכַאמ רע ןוא טקערטשעגסיוא ךַאלפטנַאה ןַײז ףיוא םיא קעװַא סוּכ ַא ןַײוװ טלעטש
 ?ןעגנוזעצ ױזַא ךיז קידלַאװג ָאד קרַאמ ןיא טָאה רעוו ?טגניז רעוװ

 ,תודיחיב ךיז תולעּפתה ןיא ןעגנוזעצ טוט ןרַאפ סע טָאה רע ,ןיילַא רע

 קלָא א --לארׂשי קלָאפ עצנַאג סָאד םיא טימ טגניז סע ,ןיײלַא רע טינ וו ןוא
 ,ןדיי עלַא ,עלַא םיא סױרַא לעק ןַײז ןופ ןעגניז'ס ןוא --טגניז רע

 .לעּפתנ ױזַא זיא ןוא ױזַא טמַאלפעגפיוא רע זיא רעבירעד

 רָאנ טכַאדעג םיא ךיז טָאזה סע ...טינ טגניז םלוע רעד !ןיינ ,רעבָא ךיז טּפַאכ רע

 ,ןעמַאזוצ םיא טימ טגניז ָאד םיא םורַא הדע עצנַאג יד זַא

 רעטכַארבעגפיוא ןַא טדנעוו רע ןוא !תוילּת יד ַײב ןדִיי יד טינ וליפַא

 :ןןעןעמַאל{פ רעטרעוו ,ןגָאז וצ יױוזַא {,ייז וצ טדער} ןוא ,ןייז וצ ְךיזו

 {?| ערעווש ןזָאלעגּפָארַא! ּפעק יד ריזאו טָאה סָאװ רַאפ ?סָאװ רַאפ"

 ?ָאד - ץַאלּפ םעד ףיוא עטמיילעג ,ױזַא ערעטצניפ ריא טייטש סָאװ

 !ןרעװ טצעי טקרַאטשעג טלָאז ריא ,ךיז ןביולג ןיא טקרַאטש ,ךיז טקרַאטש

 !תובצע ןיא ךַײא ךרוד ןלַאפנַײרַא ,הלילח ךָאנ ןענעק ןדִיי

 ,ןבעגעג ַײנ'ס ףיוא זדנוא יז טרעוו ןגרָאמ !ןדִיי ,תועובש-ברע זיא'ס"

 ,הרוּת יד ,עקילייה יד ,דיירפ ןיא ערעזדנוא עטלַא יד

 --ןבעלרעד טינ ס'נלעוו רימ םגה ,עלַא יו ךָאנ רערעמ רימ !ךיוא רימ

 .טהרוחש-הרמרַאפ ןַײז טינ טנַײה ןרָאט רימ ,טינ (ןרָאט} רימ

 !היכז ַא זיא ,ןדִיי ןברַאטש וצ ױזַא !ןַײז ךעליירפ רימָאנ"
 !רימ םשה-שודיק ףיוא ,םוא ללּכ ןרַאפ ןעמוק רימ !זדנוא ליווו

 .הילּת רעד ףיוא ןעגנעה וצ תוכז רעסיורג רעזדנוא זיא'ס
 "רמז ַא ןיא ןעגניזעצ ךיז רימָאנ ,ןדִיי ,ןעגניז רימָאנ

 ,רעַײרפ טמןעןטעעגפיוא רע טָאה רעטרעוו יד עקילייה יד ךָאנ

 ,עיולב ןביוהעגפיוא ןעלמיה וצ ןכעלרעה םעד ּפָאק םעד טָאה רע

 :םילשורי ןופ ןעגנוזעג דיל סָאד רעילָאװ-ַאקסנודז ןיא קרַאמ ןיא טָאה ןוא

 - הָיָמֲהֶאְו םיהלא הרּכזא ...וד עקיבייא ,םילשורי"

 --טָאג ,ךיז ןָאמרעד ךיא זַא -- םיהלא הרּכזא
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 !רימ ייוו

 ...ןגירשעג ייוו ,ךיא םורב - הָיְמֲהֶאְו

 -- ריִע לָּכ ,עז ךיא תעב --יתֹואְרְב

 טָאטש עדעווטעי

 ...לגיה ריא ףיוא ךיוה טיובעגפיוא -- הָיונְב הָליֵּת לַע
 --םיִהֹלֶא ריִצְו

 טָאטש יד עכעלטעג רעזדנוא ןוא
 -- םיא רַאפ עטקיליײהעג יד

 ךָא ,ךָא ,טקירעדינרעד -- תֶלָּפְׁשומ

 ןעזִיןרשעג יו ןוא
 ...היּתחּת-לואש רעד וצ זיב -- הֵיּתְחַּת לֹואְש דַע
 -- ךָאד ןוא ךָאד ןוא -- תאֹז לָכְבּו

 -- היל ּונָא

 !ַאי וָאי

 ,טָאג וצ ץנַאג ןענעז רימ

 !ָאד ןָאט ןוא ןַײז רעזדנוא טימ

 - הֶיְל ּוניִגיֵעְ
 ,ָאד ןגיוא ערעזדנוא ןוא
 "....ןדנָאװעג םיא וצ ערעזדנוא ןגיוא יד

 רע זדלַאה ַא טימ ,רע ּפָאק ַא םענעביוהעגפיוא ןַא טימ ,ןעגנוזעג רע טָאה ױזַא
 ןעגנורדעגנַײרַא טָאה םילשורי ןופ גנַאזעג'ס ןוא ...טַײװ ןטקערטשעגסױא ןַא

 םַאזלַאב ַא יו ןדִיי רעילָאװ-ַאקסנודז ןופ ענעכָארבעג ןיא רעצרעה ןיא

 !ןעגנוזעג רע טָאה ױזַא ...ייז ןיא ךיז ןסָאגעגנַײרַא טסיירט ַא יו ןוא

 עילָאװ-ַאקסנודז ןיא ,קרַאמ ןיא גנוי ןוא טלַא ,ןדִיי ךיז טרעהעגוצ ןבָאה'ס ןוא
 ,ןרערט טימ ךיז ןסָאגַאב סייה ןוא ,ןרָאװעג טקרַאטשעג ןוא
 ןלעפעג םיא זיא'ס - ןָאטעג קיטעמוא לכיימש ַא ןוז רעד ךרוד טָאה ןײלַא טָאג ןוא
 .ןרעג סע טָאה רע גנַאזעג סָאד יא ,יקסווָאכילעשז המלש יא

 --ןפַאלש םעד ,םעד ןסַאלב םעד ,יקסווָאכילעשז המלש ןַײז ,ביל םיא טָאה רע

 ?ָאד דרע רעסיורג ןיײמ ףיוא רעמ רעקיטכעמ זיא םיא ןופ רעװ ָא"
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 ,ןפַאשַאב שטנעמ םעד בָאה'כ ןעוו טניימעג ךיא בָאה םיא ,םיא
 זיו רעטרעשַאב ןַײמ ,רענַײמ רעטקנעבעגסיוא ,ןַײמ וד רעטמולחעגסיוא ָא

 ן"ןותובהלתה ןיא סקַאװ ,סקַאװ ןוא ךיז ןעגניז ןיא ייגרַאפ ,גניז ,גניז

 --טרָאד קרַאמ ןיא םיא םורַא ןדִיי הדע יד םיא טימ טסקַאוו'ס ןוא ,טסקַאװ רע

 ,הבהא ףוצר ולּכ זיא סנַײז גנַאזעג'ס יװ ןצנַאג ןיא רע --יקסווָאכילעשז המלש

 .עטקרַאטשעג ןוא עטסיירטעג םיא רַאפ טנייוו ןוא טייטש ןדִיי הדע ןַא

 עטסיירטעג ןוא עטקרַאטשעג סיורג םיא טימ ןדִיי ןסקַאוו'ס ןוא ,טסקַאװ רע

 -- ןשיוט ךיז ןעצ עטלייוורעדסיוא יד טימ ןלעװ טצעי יז ןטלָאװ יו

 :עטסיירד ןלַאפעגוצ תוילּת יד וצ ןטלָאװ ייז ...ייז טזָאל ןעמ ןעוו ךַא

 ן"םישודק} עלַא ןענעז רימ {עיןלָאװ-ןעקסנודז) ןיא {ָאןד עלַא רימ !ךיוא ןליוו רימ"

 ,היח ַא דליוו ןוא דנָאלב עיטסעב ַא ,וצ ןהמלש וצ ,םיא וצ טמוק {עלַײוװורעדו

 ,עקסַאמ ַא --ּפמעט ,ןסָאגעגנָא םינּפ סָאד ,םיא טור זיא קרַאק רעד

 םילשורי ןופ דיל סָאד טגניז סָאװ ןַאמ םעד ןכעלטעג םעד קסַארפ ַא טיג ןוא

 .טעקסַארפעג טרעוו רע זַא טינ טסייוו ןוא טגניז רע ,טגניז המלש ןוא

 {,ןרעכערברַאפ םעד קישטניילק טינ טעז רע ,טינ םיא טעז רע .ףױרַא טקוק רע

 רעטנוא ןיילק לָאמ סעדעי ןוא וצ םיא וצ ץרש-לּפַאצ ַא ,טגנירּפש סָאװ
 ןרעכעה} טגַײטש גנַאזעג סָאד רָאנ ,ּפָא ןכליה יז --שטעּפ יד ,טשטַאּפ ,םיא טשטַאּפ רע
 ן.טרעטנוןמרעד סע ןוא ,ױזַא ןטפַאשקנעב ענַײז ןיא קיטעמוא ךַא -- גנַאזעג סָאד

 עביל ןופ דיל סָאד ,טימ םִיא טימ םישודק עלַא ןעגניז'ס ןוא טגניז רע

 --יז טסיוורַאפ תוירזכא ןיא ןבָאה םייוג סָאװ טָאטש רעד רעקיליײה רעד וצ

 ,רעביא ןגיוא יד יז ןעייג'ס ןוא ךיז ןצרַאה ןיא קידנעגניז ןּפַאלק סע

 --טרָאד טסידנוב רענעזעוועג ַא רענייא ןוא רענייא רעקינירטּפָא ןַא יז ןשיווצ

 ,ןזעוועג קינירטּפָא ןענעז רימ ,טקידניזרַאפ ךיז ןבָאה רימ ,ָאי ...ונמשא

 קלח רעזדנוא ןופ ,ךס ַא ןופ ןעמָאנ ןיא ,טגָאזעגּפָא ךיז קיליװטוג ןבָאה רימ

 --ןזעוו רעזדנוא טנקיילרַאפ ,זדנוא ןיא ףיט ,ןבָאה רימ ,רימ ...הזה םלועל

 .טקילייהעג טוט ןרַאפ זדנוא ןעמעלַא טָאה'ס !דיל סָאד ...הרּכזא ,ָא
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 ,ןעגנַאלרעד ךיז ןסייהעג קירטש ענַײז ןילּת רעד טָאה עלַײװרעד

 --רעזדלעה יד ףיוא ייז םוטש ןפרָאװרַאפ קירטש יד טָאה ןוא

 ןןענגנַאב ןיא ןוא ןעקנעב ןיא ןעצ רעצרעה ,ןגיוא רָאּפ ענעּפָא ןעצ ,עמערַאװ רעזדלעה ןעצ

 .ןזדלעפ ןעצ ענרענייטש ,קרַאטש טרעמַאהעגסיוא ןלַײז ןעצ יײברעד ןוא

 ,ןעִילפוצּפָא טיירג ,ילפ ןרַאפ רעלדָא יו טסעפ ןסָאלשַאב ,טיירג ןעייטש יז

 -- ןקילב ער'ייז ןיקסווָאכילעשז המלש וצ טּפַאשביױל ןיא ,ַײרט ןדנעוו ןוא
 :ןעִירשעגסיוא ךיוה ייז עלַא וצ קידרעפָאה טָאה יקסווָאכילעשז המלש ןוא

 !דוקיר ַא ןיא ןדִיי ,ךיז רימ טימ טזָאל ,טמוק ,טנַײה תועובש ברע זיא'ס"

 !ָאד ץנַאט ַא ןרשּכ ַא ןיא ןזָאל ךיז טצעי רימ טוט ןרַאפ ןלעװ טָא

 ןטימ ןיא ן,קרןַאמ ןיא ,ָאד טָא ,זדנוא זיא טוג ןוא ליווװ זדנוא זיא סע

 {,ןצנַאג ןיא ץנןַאג ,לילּכ-לילּכ ,לארׂשי-ללּכ ןרַאפ ךיז ןַײז בירקמ

 ז"!ןדןִיי ,ןצנַאט רימָאל -- שפנ רעד יו ס'ליוו רערעזדנוא רמוח רעד

 ןעציײלּפ ַא| ןָאטעג ביוה ַא ,ּפָאק םעד גיוב ַא ,טנַאה יד טקערטשעגסיוא טָאה רע ןוא
 { -ןגיוא יד) טזיילגרַאפ םיא טימ ךַײלג ןבָאה םישודק םירבח ןַײנ ענַײז ןוא

 ן,רעט|ציירעצ דליוו ַא שטַײד רעד טכעלש ןפָאלעגוצ זיא טונימ רעד ןיא

 .ןגיוצרַאפ ,ערעיײז רעזדלעה יד ףיוא ייז קירטש יד טָאה ןוא

 הק"-ווָאװ -- הק"-דוי גניז ,טָאג גניז !טגניז למיה ןוא דרע ,טגניז
 --ןביוא טגניז ,טרָאד עלַא טגניז ,ָאד ןטנוא עלַא טגניז

 ,יקסווָאכילעשז המלש ןעמָאנ םעד טגניז ,עלַא ןטלעוו טגניז

 !ןביוהרעד שטנעמ םעד ,דרע'רד ףיוא שטנעמ םעד טָאה רע

 ןשטנעמ ,גנַאזעגבױל ַא םיא טגניז ,םיא עשז טגניז ָאט

 !םיא ןוז רעד רעטנוא טגניז ,דילבױל ַא

 ?ןיוש ןעזעג ןיוש ןַאמ ַא ןכלעזַא ריא טָאה יצ

 ?ןענופעג ןכלעזַא ריא טָאה יצ
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 ,ןעמי ןוא רעדנעל גנַאזעגביול ַא עשז טגניזו
 !ןלָאט ןוא ןעלגיה טגניז ,רעדלעוו טגניז
 ןעמַאזוצ טגניז ,דָיי םעד ,ןיקסווָאכילעשז טגניז
 !ןלָאפעג זדנוא זיא רע :טגניז טָאג טימ

 ,ןטלעוו קע עלַא ןיא ןרעטש ןוא ןענוז טגניז

 ,ןדירפ ןיא ןוא טגניז טייקיטכיל ןיא

 ,ןדלעה יד ןופ דלעה םעד ,םיא טגניזַאב ,םיא טגניז

 !ןדִיי יד ןופ דַיי םעד ,םיא טגניז

 ָאד דרע'רד ףיוא םענייק טינ ,טינ טָאה רע שטָאכ ,טגניז

 ,ןסָאשעג םענייק טינ ,טעגרהרעד

 רעדרעמ ןייק ןזעוועג טינ זיא רע שטָאכ ,טגניז

 .ןסָאגרַאפ טינ טולב ןייק לָאמ ןייק טָאה

 טינ ףרָאד ןייק טינ טָאטש ןייק טינ ,טכַאמעג בורח טינ
 ןגיולפעג טינ ןישַאמ ַא טימ ןוא

 ןפרָאװַאב סעבמָאב טימ טינ געוו ןייק ףיוא שטנעמ ןייק

 ן.ןןגיוצעג טינ דייש ריא ןופ דרעוװש ןייק

 ,ןלןטזעןטש ןזע)מערָא םעד ןופ דזלעה םעד} ,םיא טגניז
 עלָאמש ןוא עגנןעו ךזעןלזע1סעג ןופ

 ,םיא טעז ,טעז רע זיא טָא ,םיא טגניזַאב םיא טגנזיזו
 ן.עילָאװ-ַאקסנודז ןופ ןקילייה םעדנ
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 ייקסוָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד" ןופ די-בתּכ רעד



 34 ריפניירַא

 עקינייא ןבירשעג ,גנופַאש רעשיטעָאּפ רערעסערג רענעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ַא ןופ טנעמגַארפ רעסיורג ַא

 טקורדעג ָאד טרעוו ,טיהרַאפ ךיז טָאה סָאװ טסקעט ןשידִיי ןלעניגירָא ןופ לייט רעד .שוריג ןסיורג ןרַאפ ןכָאװ

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל סָאד זַא זיא הרעשה יד .ןַארַאפ טשינ עטַאד ןייק זיא טסקעט ןיא .לָאמ ןטשרע םוצ

 ַא טימ שינעעשעג ַא ןבירשַאב טרעוו םיא ןיא .(370 'ז,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :עז) 1942 גנילירפ

 ַא טימ ;תודע ןַא ןעוועג זיא ןיילַא .ק.י רעכלעוו ַײב ,סַאג רעד ףיוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ,רעִילפ ןשטַײד

 ןיא דָיי ַא טעגרהעג טָאה ערעייז ןופ רעִילּפ ַא..." :לטיו סקנפ ןַײז ןיא .ק.י טבַײרש ,ךרעל רעטעּפש רָאי

 סנטיױט ןפיוא סופ ַא +ןלעטשקעװַא ןוא 2 ןבייהוצפיוא ןדִיי יד ןופ םענייא טיינעג רעִילפ רעד טָאה .סַאג

 טָאה רע ...ןריפַארגָאטָאפ םיא טעוו רע זיב רעהפיוא ןָא ןעלכיימש ,ןעלכיימש ןוא טערַאגיס ַא ןרעכיור ,ךיוב

 טָאה רע ,ךעלטעלב סרעכַײרטש חצור םעד ןופ םענייא ןיא ןלעטשנַײרַא םיא ידּכ רשפא ,טריפַארגָאטָאפ םיא

 רעד לַײװ ,טנַאה ןַײז ןיא סָאװ טורציּפש ןטימ ,ןטעגרהעג םעד רַאפ ןופ ןבירטרַאפ ןוא טריפַארגָאטַאּפ םיא

 6 ךעלדנע ? םיא טָאה רע .ןכַאל וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ןוא ןיײגוצקעװַא טליײאעגוצ טשינ ךיז טָאה דִיי

 ןוא רענעגושמ ַא ...ןָאטעגּפָא טשינ םינּפ ןַײז ןופ ןיוש ךיז טָאה רעטכעלעג סָאד רעבָא ,ןבירטרַאפ

 טרעוו עטלייצרעד סָאד ןכלעוו ןיא רשקה ןטיױל .(163 -162 'זז ,טרָאד) "רעטכעלעג רעטריוורענעד

 20 טימ -- טרָאד טבַײרש .ק.י יו ,ָאטעג ןיא שינעעשעג ַא וצ ךיז טיצַאב דיל סָאד זַא רָאלק זיא טכַארבעג

 ,טיוט םוצ ... ןַאב רעטשרע רעד טימ טקישרַאפ זדנוא טָאה ןעמ יו םעד רַאפ ןכָאװ עקינייא" :רעִירפ תורוש

 זַא רָאלק םורַא ױזַא טרעוו ;"טָאטש ןופ ןסַאג יד ןיא ךעלגעט-גָאט ןענעגרהרעד ןבױהעגנָא זדנוא ןעמ טָאה

 ףיוא ךיוא םּתסה-ןמ ,1942 ילוי ביײהנָא יצ ינוי ףוס ןפָארטעג ךיז טָאה סָאװ שינעעשעג ַא טבַײרשַאב דיל סָאד

 ,טרָאד ריפנַײרַא ןיא ןוא ,"ַאקצילעמרַאק" דיל ןטימ ןביוא ךַײלגרַאפ ןוא ,טרָאד עז) סַאג-עקצילעמרַאק רעד

 - 6 'מונ
 -- 1942 ילוי 20 ןרַאפ ןרָאװעג ןבירשעג זיא טסקעט רענענופעגּפָא רעד זַא ןעמעננָא רַאפרעד ףרַאד עמ

 ַאנלעיזד ףיוא ,וויכרַא-"רורד" ןטימ ןעמַאזוצ ,קרעװ ס'ק-י ןבָארגַאב טָאה םיובנענעט יכדרמ ןעוו גָאט רעד

 :עז) טרָאד עקַאט ןרָאװעג ןענופעגּפָא זיא טסקעט רעד לַײװ -('ב 112 'ז ,רקב - םיובנענעט :עז) 4

 רעד טשינ ,לייט ןטסערג ןַײז ןיא זיא טסקעט רענענופעגּפָא רעד .(370 יז ,ט"כשת ,םינורחא-םיבתכ

 -ןישַאמביײרש ַא ןבילברַאפ זיא סע ,(ןצנַאג ןיא טעמּכ ןעגנַאגעג ןרָאלרַאּפ זיא רעכלעוו) די-בתּכ רעלעניגירָא

 .ןרָאװעג ןענופעגּפָא זיא די-בתּכ ןלעניגירָא ןופ זיולב טַײז ןייא רָאנ .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טכַאמעג עיּפָאק

 ןופ בייהנָא םעד ןוא ח - א םיקרּפ יד טלַאהטנַא ,עיּפָאק-ןישַאמבַײרש רעד ןיא טסקעט רעטקורדעג רעד

 ףיוא ,עילימיסקַאפ עז) י -- ט םיקרּפ יד טלַאהטנַא די-בתּכ ןלעניגירָא ןוֿפ לטַײז ענענופעגּפָא סָאד .א"י קרּפ

 .ק.י טָאה ,גנוצעזרעביא רעשִיערבעה רעטקורדעג רעד וצ הרעה ַא ןיא ןבעגעגרעביא טרעוו סע יװ ..(657 טַיז

 טרעוו סע יו .34 ַאנלעיזד ףיוא םּתסה-ןמ ,םירבח ענַײז ןופ זיירק ןגנע ןרַאּפ טנעיילעגרעביא קרעװ סָאד ךיוא

 :עז) ןרָאװעג ןענופעג טשינ טנַײה זיב ןענַײז עכלעוו ,םיקרּפ לָאצ עשּפיה ַא ןעוועג ךָאנ זיא טנָאמרעד טרָאד

 .(370 יז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ

 סָאװ קרעוו ס'ק .י ןופ סנייא יו ,םיבתּכ ענַײז ןיא לָאמ ןייא טשינ דיל סָאד טנָאמרעד םיובנענעט יכדרמ

 סָאװ דִיי רעד" ןעמָאנ ןטרעדנעעג ַא לסיב ַא טימ סע טנָאמרעד רע .ָאטעג ןיא ןדִיי ןופ ןליפעג יד ּפָא טלגיּפש

 יד" טימ ןעמַאזוצ ,קורד םוצ טיירג ןעוועג ןיוש ,ןעמיובנענעט יכדרמ טול ,זיא דיל סָאד ."טכַאלעג טָאה
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 עבַאגסוא ןַא ןופ לייט ַא יו -- (33 'מונ ,ןביוא עז) "יקסווָאכילעשז המלש" ןוא (32 'מונ ,ןביוא עז) "הללק

 סָאװ שוריג ןסיורג םעד רעביא ןענישרעד טשינ זיא עכַאגסיוא יד ."רעדיל ןרָאצ" סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ

 הרעשה יד .(120 ,84 יז ,םיובננט :ַײב ךיוא ןוא ,ריפנַײרַא םענײמעגלַא ןיא ,ןביוא עז) טקורעגנָא ךיז טָאה

 דרע רעד ןיא ןבָארגרַאפ ןוא ןרָאװעג ןגרָאברַאפ ןענַײז ,די-בתּכ ןלעניגירָא ןופ ןלעפ סָאװ םיקרּפ יד זַא זיא

 ,םינורחא םיבתכ :עז) ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ןענַײז ןוא ,ווָאכָארג ןיא ,"ץולחה" ןופ הרשכה-ץוביק ןופ

 'ןז ,בוכורג תומדשב :ןיא ,טלייצרעד ןַאמרעקוצ קחצי סָאװ סָאד ךיוא עז .370 ;363 'ז ,ט"כשת

6 - 357). 

 ןטימ טרירטסיגער זיא ןוא ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא- .ק.י ןיא ךיז טניפעג עיּפָאק-ןישַאמבַײרש יד

 'מונ ןטימ טרירטסיגער ,טרָאד ךיוא ךיז טניפעג ,די-בתּכ ןופ לטַײז ענעבילבעגרעביא סָאד .א81027'/11 'מונ

7.,. 

 רעד זַא סיוא טזַײװ ,עיּפָאק-ןישַאמביײרש רעד ןיא ,א"י קרּפ ןופ תורוש סקעז ענעבילבעגרעביא יד טול

 רעד ןיא רֶעטְרע ענעדיײשרַאפ ןופ ןעגנובַײרשַאב ןעמענוצמורַא טרינַאלּפ ןעוועג זיא טסקעט רעלופ

 .ק.י טבַײרשַאב ,עשרַאװ ךָאנ .ןעמוקעגרָאפ ןענַײז ןדִיי ןופ ןדרָאמנסַאמ ןוא רָארעט ּוװ ,עינרעבוג-לַארענעג

 זיא ןוא טכַאלעג טָאה סָאװ ,דַיי ןַײז טריפ רע תעב ,ענליוו ןיא ןוא עינרעבוג-לַארענעג רעד ןיא ןשינעעשעג יד

 ןייא ןיא רע טלַאה ,ןיזנַאװ ןַײז ןיא קידנפיול -- רעכלעוו דיי ַא זיא סָאד ;טרָא וצ טרָא ןופ ,ןרָאװעג עגושמ

 .ןצישַאב וצ ךיז ךעלגעממוא ןעוועג ןיוש זיא'ס ןכלעוו ןופ םעד ןופ ןפולטנַא

 טכַאלעג טָאה דִיי רעד

 ,סַאג ןיא טעגרהרעד ןדִיי ַא טָאה שטיַײד ַא

 ,רעִילפ רעקיקרַאקטױר ַא ,שטַײד ַא

 סַאלב ךעבענ דיי רעד :תמא זיא תמא סָאװ

 ...רעירפ ןופ ןזעוועג ןיוש טיוט זיא

 ,טיוט ןיוש רעִירפ ןופ ןזעוועג זיא דיי רעד

 ,ןגױװַאב ךָאנ םיוק-םיוק ךיז טָאה רע

 ,טיױה ןוא רענייב ןופ טעלעקס ַא ךיז טּפעלשעג

 .ןגיוא ענעפָא טימ לדייש ַא

 ,ברַאה ןָאטעג סיוטש ַא םיא קורב ןפיוא טָאה רע

 ,לקַאװ ַא ךיז טיג רע -- רעטיוט רעד

 ,טברַאטש רע ןעוו תעב רעקיד'בעל ַא יו טלַאפ ןוא

 .ןקַאנ ןפיוא טגיל ןוא ךיז סיוא טיצ
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 ןייג םייב,,ןעגנַאגעג םיא ַײברַאפ זיא שטַײד רעד
 ,ןברק ןַײז ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג

 :ןייטש םיא ַײב טביַײלב ןוא ךיז םוא םיא וצ טרעק רע
 "!ןברָאטשעג ךעלדנע זיא עקרוש רעד"

 .ב

 !רע טינ ,תמא טינ ?טעגרהרעד םיא טָאה רע

 - רעִירפ ןופ ןזעוועג ןיוש טוט זיא'ר
 - רעהַא ןוא ןיהַא ךיז םוא טקוק רעִילּפ רעד

 ?רעילפ רעד ,רע ליו סָאװ ?רע טכוז סָאװ

 ,טכידעג ןדִיי טימ עטייזרַאפ ַא סַאג יד

 ,עגר ַא ןיא טנירעצ ,רעטיש טרעוו

 -- ךיג-ךיג ,ךיז קירוצ ףיוא םוא טיירד ןעמ ןוא טּפַאכ ןעמ -

 "...טינ גערפ ָא ,טינ גערפ ָא" "?רעדיוו סָאװ"

 ,סַאג ןיא ןדִיי ַא טעגרהעג סָאװ שטַײד ַא

 ...רע ליצ ןָא ןבילבעג טרָאד ןייטש ןוא

 סַאּפש ַא יצ ?טולב יצ ?רע טניימ סָאװ ?רע טייטש סָאװ

 | ?רע ליוו סָאװ ?רע ליוװ סָאװ ?רע ליוװ סָאװ

 ?טלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא ,היח יד ,יז ליוו סָאװ

 ?ןקילב יד טימ דליוו יז טרעטשינ סָאװ

 ,טלַאק ןוא קַיור טכוז ,סָאװ ליצ ַא טימ טכוז יז

 ...ןגיושטנַא ןוא גנערטש ןוא ,תונשקע טימ

: 

 ,קעװַא ןזיװַאב עלַא טינ ןבָאה סע

 - רעיַײפ םענופ ךיז ןעװעטַאר ןוא
 קערש לופ טָאה רעד ,ךיז טכַארטרַאפ טָאה רעד

 .םיא ַײברַאפ טייג ,טייג ןוא טרעטנענרעד ךיז
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 שטיַײד רעד ןוא ךרודַא ךעלקילג םיא ןעייג ייז

 -- עטציירעצ ןקילב טימ ייז טײלגַאב
 שטַײב ַא סע ןזיא} יצ ?רָאנ קילב ַא סע |זיא) יצ
 עציײלּפ ןיא ייז טירב סָאװ ןוא טלַאפ סָאװ

 ,ךרודַא ךעלקילג ןוא קִיור םיא ןעייג יז

 - עסַאלב ,ערעגָאמ ,עמערָא

 ךרוש ןייק ,טינ ריר ןייק ךיז טיג רע שטָאכ - שטַײד רעד

 .ןיוש סעּכ ןיא זיא שטַײד רעד ,"עזייב" זיא

 ,לָאמ ַא טימ שטַײד רעד ,רע ףיוא טכַאװ טָא-טָא רָאנ

 ,ןיוש ןעזרעד םיא טָאה רע ךַא "דיי ַא"

 לָאטש ןופ ןקילב טימ ,עטלַאק זַײא ןקילב טימ

 .ןשטנעמ םעד ןיא שטיַײד רעד ךיז ןַײא טסע

 .ד

 !טלַאה :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה רע "!עדוי ,טלַאה"

 ,רעטיש ױזַא םורַא שטָאכ --סַאג יד
 ,דלַאװעג ןדליוו ןופ טרעטיצרַאפ טָאה סַאג יד

 .טרעטיצרַאֿפ רעזַײה יד ןבָאה סע

 !ןייטש ביַײלב{"} :רענוד םעד ןופ טכליהרַאפ טָאה סַאג יד

 ,ןטיױט םעד ַײב קעװַא ךיז לעטש ָאד

 ,ןייש טסיב ןוא קיד טסיב ,קיסקיוועג ןוא קרַאטש טסיב

 ...טלטיורעג יא ,שירפ יא --םינּפ ןַײד

 ,ךַאװ ַײז ,ךיז קערש טינ !ןקָארשרעד ךיז טסָאה וד

 ,ןכַאמרַאפ ןגיוא יד טינ טסלָאז וד

 ,ךַאל ןוא ךיז קעװַא ןטױט ןבענ לעטש וד

 !ןכַאל טסלָאז ןכַאל טסלָאז !ןכַאל טסלָאז

 ?זיא סָאװ ...ןָא סופ ןַײד ןטיוט ןפיוא רַאּפש וד

 ,ןסוו טינ סע טעװ רע -רעטיוט רעד
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 --סיז רימ וצ ךַאל טצעי ...ױזַא ,ָאי !ױזַא

 ן"ן.ךיא סיש ןַאד -- ןכַאל טינ וטסעוװ ןוא

 .ה

 "!טרַאװ ,טינ ךָאנ ךַאל ןיינ" ...טכַאלעג טָאה דִיי רעד

 --גנילצולּפ ןָאטעג יירשעג ַא שטַײד רעד טָאה

 !רַאגיס ַא םענ ,ַאנ" --סָאװ טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 .רָאנ ץוּפ םוצ םיא םענ ?טינ טסרעכיור וד

 ,ליומ ןַײד ןיא ןיַײרַא םיא קעטש ןוא םיא םענ
 !רעַײּפ םענ ...עקּפיּפ ןוא עקּפיּפ ןוא
 ,ליוק ַא וטסמוקַאב ןעקּפיּפ טינ וטסעוו ןוא
 .רעַײּפש םעד ,םיא טנַאה ןיא ,םיא טלַאה ךיא

 ,ךיוב ןפיוא קעװַא םיא סופ ַא לעטש !ױזַא

 -- ןביוהעג לסיב ַא טלַאה ּפָאק םעד
 ,ךיור ַא קישטניד-ןיד ןבלעוו ךיז לָאז רַאגיס ןופ

 ...ןביולג ןוא סע ןעז לָאז ןעמ ליוװ ךיא

 ,ךס ןייק ןענרעל טינ ריד ףרַאד ןעמ ,ָא ,ױזַא

 ,ןכַאמ רימ סע טסעװ וד ,ןיוש עז ךיא

 !ךַאל -- ןוא טינ סעגרַאפ :רקיע רעד טצעי ?טצעי ןוא

 "!ןכַאל טסלָאז !ןכַאל טסלָאז !ןכַאל טסלָאז

 זו
 --טכַאלעג טָאה ,טכַאלעג טָאה ,טכַאלעג טָאה דִיי רעד

 !רעטכערעג ןַײמ ,טָאג ,רענַײמ טָאג ָא

 ,טכַארטַאב ןטיױט םעד ןוא דִיי םעד טינ טָאה'ס רעװ

 !רעטכעלעג םעד ןעזעג טינ טָאה סע רעװ

 ךיוא טָאה רע ,שטַײד רעד ,םיא ןעזעג טָאה שטַײד רעד

 ןדירפוצ ןוא ןָאטעג לכיימש ַא

54 



 ,ךיוב ןַײז ףיוא טנעה עדייב ,טנעה עדייב טגיילרַאפ

 ,ןדִיי עדייב ,ייז טקוקעגנָא ןוא

 שַאר טָאה רע ...טכַאל סָאװ רעד ,םעד ןוא ןטױט םעד

 --לדייא ענַײז טנעה יד ןעמונעצ

 ,שַאט ןַײז ןופ סױרַא קַאדָאק םעד ןגיוצעג

 ,ןדייב ייז ףיוא םיא טלעטשעגנָא ןוא

 ,ךַאמרַאפ טינ ,ייה ...ןוא ןטיוט ןפיוא ,םיא ףיוא

 !ןכַאמרַאפ ןגיוא יד טינ טסלָאז וד

 !ךַאל ןוא ןטיוט ןפיוא סופ ןַײד רעכעה בייה

 !ןכַאל טסלָאז !ןכַאל טסלָאז !ןכַאל טסלָאז

 ז.מ
 !טָאג רעסיורג ,טָאג ָא ...טכַאלעג טָאה דִיי רעד

 ...קיבײלג סיוא ןעמָאנ ןַײד ךָאנ טפור ןעמ

 ...טָאה רע -- רעִילּפ רעד ןוא טכַאלעג טָאה דיי רעד

 !טקיבײארַאפ רעטכעלעג םעד טָאה רע

 !וד -- רעטעּפש ,שטַײד רעד ,רעִילפ רעד ןטשרע םוצ

 ?םיא וטספָארטש גָאז סָאװ רַאפ ,ָא ,טָאג ָא

 ,ור וצ ןדִיי םעד ןיוש טזָאלעג טָאה שטַײד רעד

 ?םיא ור וצ טינ וטסזָאל ,ָא ,סָאװ רַאפ

 ,טַאז ןיוש רעטכעלעג סנדִיי ןופ זיא שטַײד רעד
 !םיא ןָא ןעמוקסיוא טינ ןעק טָאג ןוא
 ,טַארַאּפַא ןיא םיא טקיביײיארַאפ טָאה שטַײד רעד
 ...םינּפ ןשידִיי ןפיוא וד ןוא

 ץלַא ךָאנ טכַאל דִיי רעד !ןעגנַאגעג :טַײרש שטיַײד רעד

 --ןבירטרַאפ ןטיוט ןופ םיא טָאה רע
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 ,זדלַאה ןרעביא םיא טורציּפש ַא טימ טגָאירַאפ

 ...ןבילבעג רעבָא זיא ןכַאל סָאד

 .ח

 ,טלעווק ןוא ןסַאג יד ןיא םוא טייג רע ,טכַאל רע

 ,ןגעוו עטרעיומרַאפ ,עדנילב ףיוא

 - טלעטשרַאפ ןגעוו ףיוא ,טלגיררַאפ ןסַאג ןיא

 .ןגעקטנַא קילגמוא ןדעי טכַאל ןוא

 ,טָאטש רעד ןטימ ןיא ,ךיז קירב ַא ףיוא טבייה רע

 -.רעטכַאמרַאפ ַא סַאג ַא ףיוא טגיײלרַאפ

 ,טָאג ,ָא -טכַאל ,טכַאל ןוא ךיז פערט יד ףיוא טבייה רע

 ?רע טכַאל סָאװ ?רע טכַאל סָאװ ?רע טכַאל סָאװ

 ,ּפולס םוצ לדיימ ַא "עישנעג" רעד ףיוא וצ טדניב רע

 ריא טכַארבעג ןבָאה ייז ...ךָאנ דניק ַא

 ,טּפוצ יז ,םיא טסַײב יז ...ןסיש םוצ "ןסיורד" ןופ

 ?רע טכַאל סָאװ ,דלַאװג ...טכַאל ןוא .יז טדניב רע

 ,טיור-לעג ,טרעטייארַאפ ןדנּוװ ןַײנ -- רעדניק ןוא

 --עטכַאמשרַאפ ךעבענ ךעלמינּפ ןוא

 טיוק ןיא טעקַאנ ןרעגלַאװ ךיז ייז טעז רע

 ?רע טכַאל סָאװ ?רע טכַאל סָאװ ךַא ...טכַאל ןוא

 .ט

 !גערפ טינ ָא ?טכַאל ןוא רע טפיול סָאװ ?רע טכַאל סָאװ

 --רעיורט ןַײז ןיא טכַאל רע ןוא טפיול רע

 ,געוו רעדעי םיא רַאפ זיא טמיוצרַאפ שטָאכ טפיול רע

 .רעיוט ןוא ריט םיא רַאפ ןסָאלשרַאפ

 ,טנעוו ףיוא טרעטעלק רע ,רעכעד רעביא טגנירּפש רע

 ;רענרעה טימ יװ ןיַײא ןרעיומ טכערב
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 די-בתּכ ןופ ןבילברַאֿפ זיא סָאװ טייז עקיצנייא יד -- "טכַאלעג טָאה דָיי רעד" ןופ יי -- 'ט םיקרּפ



 ,טנעד{בןרַאפ ךעלסעג ןוא ךרוד טעטש עבורח טפיול
 ."עינרעבוג" יד ץנַאג םיא טימ לופ זיא'ס

 ,ןַײא ךיז ןכַאל ןיא טּפמורש ,טכַאל רע ןוא טפיול רע

 {,ןהיח ַא - ךיז ץרַאמש ןיא טעשטרָאק

 ,ןַײּפ ןיא ןוא קערש ןיא ,רעטכעלעג ןופ ןעק ןוא
 ...ןעַײרּפַאב טינ םיא ןופ ךיז ןעק רע

 ,ּוװַא ןטינ} סייוו ןוא טפיול ,טכַאל ןוא טפיול ,טכַאל רע

 --רעטכעוו ןוא ןכַאװ ךרוד ,ךיז ךרוד טסַײר

 וצ ןקילגמוא וצ ךיז םוטעמוא טקוק רע

 !רעטכעלעג סָאד ,טָאג ָא ...טכַאל ,טכַאל ןוא
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 ,ןייב רעביא ןייטש רעביא טפיול רע ,טינ טקוק רע
 ,ןגָארטעג ןטניוו ןופ יו טפיול רע
 ,ןייוװעג רעטיב ַא ךיז ךָאנ םיא ךָאנ טגָאי סע

 ...ןגָאי ,םיא ןגָאי יז -- ןצכערק ןוא

 ?םורַא סָאװ ץלַא סָאד טינ טעז ?טינ רע טרעה יצ

 ?ןזַײא ןופ ןוא לָאטש ןופ רע זיא יצ

 ,םוא טינ ךיז טקוק סָאװ תודע ןַא זיא'ר ,ןיינ ,ןיינ

 ,ןזַײװַאב םינּפ ןַײז טינ ליוו רע

 - טיוטעג טָאה רע טינ ...םינּפ קידעכַאל ןַײז

 ?ןיק יו רע טפױלטנַא עשז סָאװ רַאפ

 ן,ןטיונ ןיא ןוא ןַײּפ ןיא רעטכעלעג סָאד זיא סע

 .ןעַײרפַאב טינ םיא ןופ ךיז ןעק רע

 ,םוטש ךיז רעדיוו טזַײװ ןוא ,טפולטנַא ןוא טמוק רע

 ,ןסיוועג ןַײז טרעװשַאב סָאװ { 1

 םוטןעמוא } ןוא ץעגרע { 1

 ו | 1
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 ן.אינ
 .קערש ןופ רעדליב ,ָא ...ענליוו ןופ טצעי טמוק רע

 -- המיא ןופ ןוא ליורג ןופ רעדליב ,ָא

 ,קעװַא ןדִיי טָאטש ַא טריפ ןעמ :טרָאד טעז רע

 .רעמ םייהַא ןעמוק טינ ןלעו ייז

 !קילג ַא טרעה ,טָאה ריא ,רָאנ ןרענליװ ןייא

 רעטעּפש ןוא ןעמונעג טינ ליוק ןייק
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 35 ריפניירַא

 רעצנַאג רעד ןופ טוט ןטימ םינּפ-לא-םינּפ ,רוביג ןשידִיי םעד ןגעוו ןוא הרובג רעשידִיי ןגעוו עמעָאּפ ַא

 ןַא -- הרובג ןַײז ןיא -- הנומא ןופ הניחב יד טָאה (33 'מונ ,ןביוא עז) ןיקסווָאכילעשז המלש יַײב תעב .ןדִיי הדע

 טיג עמ יו טיול גנוטער יד ייז טגנערב רעכלעוו ,טיוט ןַײז ןעזוצ זומ סָאװ ןדִיי הדע רעצנַאג רעד ןיא רַאּפשנָא

 ףיוא רַאּפשנָא ןדעי ןוֿפ ןָאטעגסױא הרובג סרעניזדַאר ןיא הנומא ןופ הניחב יד ָאד טייטש ,ןײטשרַאֿפ וצ יז

 רענייא ןבילבעג ָאד זיא רוביג רעשידִיי רעד .ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןיוש זיא ןדִיי הדע יד רשאב --טלעוו רעד

 .שודיק זיא ,םשה-שודיק סיקסווָאכילעשז המלש :ןטכױלַאב שרעדנַא הרובג ןַײז טרעוו אליממ ןוא ,ןיילַא

 הרובג סרעניזדַאר םעד .הרובג ןַײז זיא סָאד ןוא ,הדע רעצנַאג ַא ןופ ןגױא יד רַאפ - םיברב םשה

 ידּכ םייובשןוידּפ טימ ךיז ןעמענרַאפ ןיא ןוא ,םיתמ יד טנעה ענעגייא ענַײז טימ ןבָארגַאב ןיא טײטשַאב

 סָאװ ,אקווד לארׂשי-שודיק ןיא טײטשַאב הרובג ןַײז .גוצטיוט ןופ ענעבילבעג ןבעל ענלצנייא יד ןזיילסיוא

 זיא סָאװ ,לארׂשי-שודיק :ונייהד ,ןיילַא עמעָאּפ רעד ןופ ןעגנירדסיורַא ןעק עמ יװ םשה-שודיק ךיוא זיא

 .טיוט רעייז תעב וליפַא ,לארׂשי-ללּכ טימ ןדנוברַאפ ןענַײז סָאװ תווצמ יד ןַײז םייקמ ךרוד ,הרוּתה שודיק

 ןט 15 ןשיווצ -- שוריג ןסיורג ןכָאנ ,עמעָאּפ עצנַאג יד .ק.י טָאה ןבירשעג זַא ,ןעמונעגנָא קידתועט זיא סע

 ס'קיי ןופ המישר רעד ןיא ,ז"טשת ,םינורחא םיבתכ :עז) 1943 רַאונַאי ןט 7 ןוא 1942 רעבמעווָאנ

 ַא ןיא עמעָאּפ רעד ןופ טסקעט םעד לָאמ ןטשרע םוצ ןבעגסױרַא םַײב ךיוא .(365 יז ,39 'מונ ,ןטפירש

 ןגעוו דיל סָאד :עז) עטַאד עבלעז יד עיצקַאדער יד רעביא טרזח ,1964 רָאי ןיא עבַאגסױא רעדננוזַאב

 ,םינורחא םיבתכ :ןיא ,טסקעט םוצ הרעה רעשיפַארגָאילביב רעד ןיא ךיוא עז ;{5} 'ז ,רעניזדַאר

 | | .(371 'ז ,ט"כשתח
 ןסיורג ןרַאפ געט 12 ,"רענױדַאר ןגעוו דיל סָאד" ןביײרש ןבױהעגנָא טָאה .ק.י זַא ,רעבָא זיא קיטכיר

 עפָארטס רעד ןופ ףוס םוצ ,די-בתּכ ןיא ןזיװעגנָא ןײלַא םיא ןופ טרעוו סע יו ,1942 ילוי ןט 10 םעד --שוריג

 רעקילדנעצ ןופ הביס יד ךיוא יו ,ןעזרַאפ םעד ןופ הביס יד .עמעָאּפ רעד ןופ גנַאזעג ןטשרע ןיא ,ו"ט

 ,1964 רָאי ןופ עבַאגסױא רעד ןיא םישוביש עטריפעגנַײרַא ןוא תורוש עטזָאלעגכרוד ,ןטיײקכעלטקניּפמוא

 -בתּכ ןלעניגירָא ןופ ךמס ןפיוא טקורדעג ןעוועג טשינ זיא עבַאגסױא ענעי סָאװ טקַאּפ ןטימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז

 טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא טיירגעגוצ עיּפָאק-ןישַאמביײרש רעטזַײרגרַאפ ַא ןופ ךמס ןפיוא רָאנ ,די

 .(ריפנַײרַא ןופ ףוס םַײב ,רעטַײװ עז) עשרַאװ ןיא
 ןלעניגירָא ןטױל ,טסקעט ןשידִיי ןלופ םעד ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ָאד רימ ןקורד עבַאגסױא רעזדנוא ןיא

 .ענעדיישרַאפ סקעז ןיא ,לָאמ סקעז סעטַאד טבַײרשרַאפ ןָאסלענעצַאק קחצי .עמעָאּפ רעד ןופ טּפירקסונַאמ

 ;די-בתּכ ןיא רעטרע

 10/7/42 --גנַאזעג ןטשרע ןופ ו"ט עפָארטס ןופ ףוס םוצ

 15/241/42 --גנַאזעג ןטשרע ןופ 'כ עפָארטס ןופ ףוס םוצ

 6/1/43 --גנַאזעג ןטירד ןופ ד"י עפָארטס ןופ ףוס םוצ

 6/1/43 --גנַאזעג ןטירד ןופ ז"ט עפָארטס ןופ ףוס םוצ

 7/1/43 -גנַאזעג ןטירד ןופ ח"י עפָארטס ןופ ףוס םוצ

 7/1/43 --'כ עפָארטס עדנע ,עמעָאּפ רעד ןופ ףוס םוצ

 טימ ,רָאי בלַאה ַא ןופ ךשמב ןרָאװעג ןבירשעג זיא עמעָאּפ יד זַא רָאלק טרעוו סעטַאד ענעבירשרַאּפ יד ןופ
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 רעכלעוו ,שוריג םעד ןעַײנַאב וצ ווּורּפ ןשטַײד ןרַאפ געט 11 ןביַײרש טקידנעעג יז טָאה .ק.י .תוקספה עסיורג

 ןבירשעג זיא עמעָאּפ יד .1943 רַאונַאי ןט18 םעד - ָאטעג ןיא דנַאטשפיױא ןטשרע םוצ טכַארבעג טָאה

 שוריג ןסיורג ןתעב ,ןטימ ןיא הקספה רענעגנוווצעגפיוא ןַא טימ תופוקּת ענעדיײשרַאפ ייווצ ןיא ןרָאװעג

 ןביױוהעגנָא זַא טקַאפ םעד סױרַא ןבייה סעטַאד ענעבעגעגנָא יד .(1942 רעבמעטּפעס רעט12 --ילוי רעט22)

 ןיא םישוריג-ןסַאמ עסיורג יד רַאפ געט עטלייצעג -- תופוקּת עדייב ןיא ,עמעָאּפ יד .ק.י טָאה טקידנערַאפ ןוא

 ץלַא ןרָאװעג זיא ללּכ ןצנַאג ןופ ןוא דיחי ןדעי ןופ בצמ רעד ןעװ אקווד ,ָאטעג רעװעשרַאװ

 .רעכעלגערטרעדמוא

 ךױא זיא ,םויק ןטָארדַאב ַא ןוא טײקשירעפַאש ןשיװצ ,ָאד ןעניפעג רימ סָאװ עיצַאלערָאק יד

 ךיז טזַײװ סע יו .םיא ַײב רָאנ טשינ ןוא ,ןרָאי-םוקמוא יד ןיא ללכב ןפַאש ס'ק-י רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 אקווד טשינ ןוא טיײקשירעּפַאש יד טסקַאװ ,טוט ןופ קילבנָא ןיא :גנוניישרעד ענײמעגלַא ןַא סע זיא ,סױרַא

 ייב .(:ידימס '/4גווץ 01 2681מ": :ךוב ךיַײז ןופ לטיט םעד טימ ךַײלגרַאפ ןוא םוָאבנעטסעק :עז) טרעקרַאפ

 יד ןיא אקווד -- ןפַאש ןַײז ןופ גנופיטרַאפ רעד ןיא ַײס ,קורדסיוא םוצ טלוב סע טמוק ןענָאסלענעצַאק קחצי

 ץלַא םיא ןיא ךיז טסקַאװעצ סָאװ טעּפמיא ןשירעפַאש ןיא ַײס ןוא ,ןטסטעּפש םוצ טבַײרש רע סָאװ קרעװ

 גָאט ןייא) רַאונַאי ןט17 םעד טסילשַאב רע זיב ,"רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" עמעָאּפ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ רעמ

 ןזָאלרַאּפ וצ טייקכעלגעמ ַא וויטקַא טכוז ןוא ןבַײרש םעד ןבעגוצּפָא ןצנַאג ןיא ךיז (דנַאטשפיוא ןטשרע ןרַאפ

 'ז ,(ט"כשת) ןמרקוצ :עז) רוטַארעטיל טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ךעלסילשסיוא ידּכ ּפָאש ןיא טעברַא ןַײז
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 'ר זיא דלעה רעד ."דילנדלעה ַא" :"רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד" ןָא .ק.י טפור ,עמעָאּפ רעד וצ ריפנַײרַא ןיא

 רעניזדַאר ןופ םייבר רוד רעטפניפ רעד ,ןיזדַאר ןופ יבר רעטצעל רעד ,(1942 -- 1909) רענייל המלש לאומש

 ןַײז .דימלּת ַא סרעקצָאק לדנעמ 'ר ,עציבשזיא ןופ ףסוי יכדרמ 'ר ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ תודיסח

 עקיטנורג ךָאנ - "תלכמה-ליתּפ" ןופ הווצימ יד ןעוועג שדחמ טָאה רענייל ךענעה ןושרג 'ר ,עדייז

 רָאּפ ַא ןיא ןבירשעג טָאה רע עכלעוו ןגעוו ,רוד ןיַײז ןופ הכלה-ילעב יד טימ םיחוכיוו ןוא ןעגנושרָאפסױא

 םויק ןכרוד הלואגה-יפוסיּכ יד רַאפ לָאבמיס רערעטלוב ןייק ןַארַאפ טשינ זיא תודיסח רעניזדַאר ןיא .םירפס

 ןינע-הכלה רעד טָא .תיציצ תווצימ ןיא תלכּתה-ליתּפ םעד ןברַאפּפָא ןופ ןינע רעד יו ,םימש םשל תווצימה

 עטכישעג רעלעירעטַאמ ןוא רעקיטסַײג רעד וצ תוכַײש ןטקעריד ַא ןבָאה סָאװ םינינע ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא

 יו אקווד טשינ ןבירשַאב ןרעוו יז .עמעָאּפ סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא טנָאמרעד ןרעוו ,תודיסח רענױדַאר ןופ

 ןפיוא גנוטַײדנָא ןַא יו רקיע רעד רָאנ ,תובָא-סוחיי סיבר רעניזדַאר ןגנוי ןופ ןלַאטעד "עוויטַארָאקעד"

 רעגנוי רעניזדַאר רעטצעל רעד ,רענייל המלש לאומש 'ר .עמעֶָאּפ רעד ןיא דלעה ןשידִיי ןַײז ןופ ומצע-סוחיי
 ,תוחוּכ ענעגייא יד טימ ךיז רע טסַײלפ ,תובָא ענַײז ןופ םיכרד עטיירג ןיוש יד ןיא טייג רע ןעוו וליפַא -- יבר
 ןייק טשינ דלעה רעד זיא עמעָאּפ רעד ןיא .המלש-הלואג רעד וצ ערעדנַא ןוא ךיז ןטיירגוצ םַײב
 ןַײז ןופ לייט ַא ןענַײז ,טלייצרעד םיא ןגעוו טרָאד ןרעוו סָאװ םיטרּפ"יטרּפ יד ךיוא ןוא ,רעטכַארטעגסוא
 ןוא תורוסמ עשיטנעטיוא ,עמעָאּפ רעד ןיא ןַײא טרעדילג ןָאסלענעצַאק קחצי .טלַאטשעג רעשירָאטסיה
 םיטרּפ ןופ עיצקעלעס ַא טכַאמעג רעבָא טרעוו סע .געוו ןטצעל ןַײז תעב ןיבר רעניזדַאר ןגעוו ןטפַאשתודע
 ןוא רעדנּוװ ןגעוו עמעָאּפ עשיפַארגָאיגַאה ַא ןבַײרשוצנָא טשינ זיא ליצ ס'ק-י לַײװ ,תורות עשידיסח ןוא
 רעדנּװ ןגעוו דילנדלעה ַא רע טבַײרש ןביַײרש זַא ,טרעלקרעד ןיײלַא רע יװ רָאנ ,יברה-יחבש חסונב םיחפומ
 .םלועה-תומוא יד ַײב הרובג רעד ןופ לידבהל ןוא וצ ץַאזנגעק ןיא הרובג רעשידִיי ןופ

 טניוװועג טָאה טרָאד לַײװ ,ןרָאי רעקילדנעצ ךשמב טלצרָאװרַאפ ןעוועג תודיסח רעניזדַאר זיא עשרַאװ ןיא
 ןופ טוט ןכָאנ .רעטָאֿפ סיבר רעניזדַאר ןטצעל םעד ,"ףסוי-תראפת" לעב רעד ,רענייל רזעילא ףסוי יכדרמ 'ר
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 ךורבסיוא ןכָאנ .טצעזַאב טרָאד ךיז ןוא ןיזדַאר ןייק קעװַא יבר רעגנוי רעד זיא ,ו"צרת רָאי ןיא ,רעטָאפ ןַײז

 זיא רע זיב ,ןבילבעג טרָאד ןיוש זיא ןוא עוװַאדָאלװ ןייק ןפָאלטנַא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 .1942 יַאמ שדוח ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא -- ןרָאװעג טעדרָאמרעד

 ןיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא ,ןסישרעד ךרוד ,טױט סרעניזדַאר ןגעוו העידי עצרוק ַא

 טרעוו סע .(1942 ינוי ןט2 םעד ,5 'מונ ,תועידי :עז) "רורד" ןופ ,"תועידי" ןיטעלויב ןשידרערעטנוא

 ז"כ ,תואטיגה ימחול תיב תועידי :עז) עמעָאּפ רעד רַאֿפ דוסי רעד ןעוועג זיא העידי יד זַא ןעמונעגנָא

 גנודניברַאפ ןיא קיטכיר זיא סָאד .(18 טַײז ףיוא ,1 'מונ הרעה -- טרָאד ,22 'מונ ,1960 לירּפַא -- ך"שת ןסינב

 יו ױזַא טקנוּפ זַא רָאלק ךיוא רעבָא זיא סע ,עמעָאּפ יד ןבַײרש ןבױהעגנָא טָאה .ק.י ןעוו עטַאד רעד טימ

 יד טימ טנַאקַאב ָאד ךיוא ןעוועג .ק.י זיא ױזַא (33 'מונ ,ןביוא עז) ןיקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל םַײב

 עצרוק יד טכעלגעמרעד סע טָאה סע יו רעטיירב ןוא רעפיט ךס ַא ,דלעה ןשירָאטסיה ןַײז ןופ םיטרּפ-יטרּפ

 ענַײז ןבָאה ,ןלַאפ עדייב ןיא זַא ןסָאלשעגסױא טשינ זיא רַאפרעד ."תועידי" ןיא גנונָאמרעד עוויטַאמרָאפניא

 ,טרעוו ןשירַארעטיל ןכיוה ַא רָאנ טשינ --רעניזדַאר ןגעוו ןוא ןיקסווָאכילעשז המלש ןגעוו -- ןעגנופַאש ייווצ

 קחצי יו טול טייקשידלעה עשידִיי יד ןבירשַאב רָאנ טשינ טרעװ ייז ןיא .ןשירָאטסיה ַא ךיוא ךָאנ

 עשירָאטסיה ייווצ ןופ םיטרּפ יד טימ ןרעק רעד ךיוא רָאנ ,טמערופעג ןוא ןענַאטשרַאפ יז טָאה ןָאסלענעצַאק

 רעד זַא סױרַא רעבָא ךיז טזַײװ ,תודע עקידעבעל עקינייא טנַײה זיב ןַארַאפ ןענַײז סע ןעוו וליּפַא .ןשינעעשעג

 םּתסה"ןמ טָאה רע סָאװ םיטרּפ עשירָאטסיה עטסּוװַאבמוא ךיוא עמעָאּפ ןַײז ןיא ןבירשרַאפ טָאה טעָאּפ

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךס ַא .טקיביײארַאפ ןוא ןעמונַאב רעפיט ייז טָאה ןוא ,טַײצ ןַײז ןיא תודע ַײב טרעהעג

 ןַארַאפ ןענַײז עמעָאּפ רעד ןגעוו ךיוא ןוא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב טוט ןוא ןבעל סרעניזדַאר ןגעוו

 יד ןופ טכיל ןיא .ןיקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל ס'ק-י ןגעוו ןעלקיטרַא טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנוצַאשּפָא עקינייא

 ןרעדנוזַאב ַא ,סעמעָאּפ עקיטכיוו ייווצ עטנָאמרעד ןביוא ס'ק-י ןענידרַאפ ןטעברַא ענעבירשעג רעהַא זיכ

 .(1982) ךוטנייש :עז ,ץַאשּפָא ןוא זילַאנַא

 טָאה .קיי .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טנַאקַאב ןעוועג רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד זיא דנַאטשפיוא ןטשרע ןכָאנ

 סָאװ רוקמ ןטיול .58 עיּפילָאװָאנ ףיוא הריד רעטַאווירּפ ַא ןיא טנװָא-טסנוק ַא ףיוא עמעָאּפ יד טנעיײלעגרָאפ

 :עז) רעטעּפש יצ ,1943 ראונַאי עדנע יו רעִירפ טשינ ןעשעג זיא סָאד זַא רָאלק זיא ,םעד ןגעוו טלייצרעד

 .(123 יז ,.ק ,ןמדירפ
 ןיא טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא ,וויכרַא-םולבלעגניר ןיא ךיז טניפעג די-בתּכ רעלעניגירָא רעד

 רָאי ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ עבַאגסױא עשידִיי עטשרע יד .350 'מונ ןטימ טרירטסיגער ,עשרַאװ

 ןשידִיי ןיא טכַאמעג עיּפָאק רעטזַײרגרַאפ ַא ףיוא ךיז טריזַאב (רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד :עז) 4

 ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא-.ק.י םוצ 1954 רָאי ןיא טקישעגוצ ןוא עשרַאװ ןיא טוטיטסניא ןשירָאטסיה

 טסקעט רעד .1967 רָאי ןיא טשרע ,רוקמ ןשידִיי ןופ סעיּפָאקָאטָאּפ יד ןעמוקַאב טָאה תואטיגה ימחול תיב

 עקילָאצליפ יד רעביא .רוקמ ןשידִיי ןטריּפָאקָאטָאפ ןטיול ,טקורדעג ןוא טרירפישעד ַײנ סָאד ןוֿפ ָאד טרעוו

 ָאד ןקורד רימ סָאװ טסקעט רעד ןעק ,עבַאגסױא רעשידִיי רעטשרע רעד ןופ ןטייקכעלטקניּפמוא ןוא ןזַײרג

 .עמעָאּפ רעד ןופ עיצידע עַײרט ןוא עלופ ַא ןבעגוצסױרַא ווּורּפ ןטשרע ןרַאֿפ ןרעוו טנכעררַאֿפ

 סָאד ןוא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא .ק.י ןופ גנופַאש ערעסערג עטצעל יד זיא "רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד"

 דָאירעּפ ןופ ןעגנופַאש ענַײז ןופ ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא סָאװ ָאטעג רעװעשרַאװ ןוֿפ סנַײז קרעװ עטצעל

 יד ןיא .(1943 לירּפַא רעט19 --ראונַאי רעט18) דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ןטייווצ ןוא ןטשרע ןשיװצ סָאװ

 ןוא שידִיי ףיוא רעדיל עקינייא ןבירשעגנָא .ק.י טָאה דנַאטשּפױא ןסיורג ןזיב ,ןטַאנָאמ ריֿפ-ַײרד עטצעל

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ןענַײז עכלעוו ,שיערבעה
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 רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד

 .ןהנח ןיַײמ טעמדיוועג

 'א גנַאזעג

 ריפנַײרַא

 -- דילנדלעה ַא ךיַיא ןעגניז לַיוװ'כ

 ,רעדירב ,טינ רימ ןופ טכַאל ָא

 דיי ַא טמוק יװ :ךיז טרעדנּוװ טינ

 ?רעדילנדלעה ןעגניז וצ

 !ױזַא ,ָאי ...רעדילנדלעה

 ןקָארשרעד ךיז ריא טָאה סָאװ

 ,יוג ַא רַאפ זיא דילנדלעה ַא

 ...הקזח יד ןיוש טָאה רע

 !גיז רעד זיא רעיײיז ...םייוג

 !ןדלעה יד ייז רָאנ ,ייז

 גירק ןיא ךיז ןטייט ייז ,ייז

 .ןטלעוו ןטסיװרַאפ ןוא

 ,רעווש רימ רַאּפרעד ןעמוקנָא טעוו'ס
 ןרָאי ןיוש דיי ַא טגָארט סע

 ,רעוװעג ןייק ןדנעל ענַײז ףיוא
 ,ןרָאּפש ןָא זיא לוויטש ןַײז

 ,ןיינ ,טינ דרעװש ןייק טימ טעכָאּפ רע

 ןסיש טינ ךיז טנרעל} רע

 ןייר רעצרעה יד ,טנעה יד ןייר ןוא

 ...ןסיוועג סָאד ןייר ,ןייר ןוא
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 ,דִיי ַא טולב ןיוש טסיגרַאפ ןוא

 ,סנגייא ןַײז ,סנַײז סע זיא

 דילנדלעה ַא ךַײא ךיא גניז

 .רעגייטש רעדנַא ןַא רָאג ףיוא

 ָאי ,עװַאדָאלװ ,ָאי ...תמא !עװַאדָאלוװ

 ,ָאד ןלױּפנױרק ןיא זיא ַאזַא לטעטש ַא

 טרעהעג רָאנ בָאה ךיא ,טרָאד ןעוועג טינ ןיב ךיא

 ,דרע רעד ףיוא זדנוא ַײב לטעטש ַאזַא ןַארַאפ

 לָאמ ןייא טינ ךיז טּפַאלקעגּפָא טָאה ןעמָאנ רעד

 ,לָאצ ַא ןָא ךָאנ ךעלעטעטש טימ רימ רעהעג ןיא

 ,ךַײלג וצ ןטלָאשרַאפ ןוא טשטנעבעג ךעלטעטש

 ...ךַײר יא ,םערָא יא ,םערָא ךעלעטעטש

 ,ךיוא קידרעּפָאה ןוא טזָאלרָאװרַאפ ךעלטעטש

 ,ךיוה ךעלעגיה ףיוא ,ןלָאט ןיא ןפרָאװעצ

 - םייל ןופ יצ ץלָאה ןופ ,לגיצ ןופ רעזַײה

 .םייה ַא םערַאװ יבַא ...סָאװ ןופ הגאד ַא

 טָאה ןעמ ...םייוג טימ תונכש ןיא ןדִיי

 ,טָאג ןייא ןצרַאה ןיא ,למיה םעניא ןוז ןייא

 ,לוש ַא קיר'דינ ןוא רעטסיולק ַא רעכיוה ַא

 ,לופ שרדמ-תיב ַא ,למערק עקידייל ַא

 - ַײרד ךָאנ ,ייווצ ךָאנ ןוא ,שרדמ-תיב ַא ךָאנ ןוא

 ,יירט ךעלמידיסח ןוא יבר ַא ןוא בר ַא

 - ךַאװ בוטש-םידיזס}ח יד ,רעבלעוועג יד טוט

 ...ךס ַא ךעלטעטש ןופ ענייא !עװַאדָאלװ
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 - רָאנ רימ ןעמָאנ רעד זיא טנַאקַאב !עוװַאדָאלוװ

 ...רָאג זיב יז ןעק ךיא ,יז ןעק ךיא ,רעבָא ךיא

 !טכַארברַאפ ןבעל ַא טרָאד טלָאװ ךיא יװ ױזַא

 ,טכַאנַײב ךימ ןײרַא עװַאדָאלװ ןיא טזָאל ,ָא

 - ןיײלַא ךימ טזָאל ןוא טרָאד ןַײרַא ךימ טריפ

 !ןייג ךיא לעװ טכַאמרַאפ ןגיוא טימ ,ָא ...יײג ךיא

 ...גנע שטָאכ -- לסעג ןשידִיי ןיא ןפערט ןוא

 ...טקנעברַאפ ןדִיי ךָאנ זיא סַאג עשידִיי ַא

 לוק ַא ןָא טפור יז !ךיא ןיב ָאד :ךימ טפור יז

 ,ןלָאמש שטָאכ ןוא גנע שטָאכ --לסעג עשידִיי סָאד

 ,סיורג ןופ רעסערג זיא ןוא טיירב ןופ רעטיירב זיא

 ?סיוש ַא סעמַאמ ַא ןַײז לָאמש ןעק ,ןַײז גנע ןעק

 ,םורַא ץלַא טמענ םערָא ןַא סעמַאמ ַא

 ,םוטש ייז טמערַאװ ןוא עלַא ךעלעפוע יד

 !רעהַא םוק ,םוק ָא :ןטַײװ ןופ טקניוו גיוא ריא

 ,רערט רענעטלַאהַאב ,רעסייה ַא טימ טקניוװ יז

 ,טיוה ןיַײמ זיא טשטיינקעג ,טלצנורעג שטָאכ ...םוק ָא

 ,טיורב סָאד ןקורט ןוא רעגעלעג רעד טרַאה

 :טסיירד טינ ןוא ליטש רימ וצ טקניוו יז ,ךימ טפור יז

 "!טסיירטעג ָאד רעװ ןוא ךימ טסיירט ,וינענוז ,םוק"

 -- ןיילק ןוא םערָא עלעטעטש ,עוװַאדָאלװ ,ךַא

 !ןיינ ,טינ סע טזסןיב וד ,ָא ?ןיילק ןוא םערָא

 ,סַאג עמערָא ,ענעפרָאװרַאפ ןַײד ךיַיר זיא'ס

 !ס"ש טימ ,הרוּת טימ ,םישרדמייּתב טימ

 ,סמבמר ןוא סאבשר ,סישר ,ןתופסוּת טימ

 ,טמעטַאב ןוא סיז ןתובושּתו-תולאש טימ

 - ךס ַא םיקידצ-תויׂשעמ ןוא םיׂשעמ טימ

 ,ךַארּפש יד לדייא ןוא רעטרעוו יד קילײה ןוא
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 - טלעצעג ןיא ריד ַײב ןרעה ךיז ןזָאל סָאװ

 !טלעװ עשידיסח ,עשידמול ,עווַאדָאלװ

 - ךָאנ עקניגנוי ,גנוי ,םידמול רעװַאדָאלװ

 !ךוּת רעייז טעז ןוא םינּפ ןיא ייז טקוק ,טקוק

 - לעז רעייז טעז ןוא ייז גיוא ןיא טקוק ,טקוק ריא

 ,לעה לעה ןקילב יד ,עצרַאװש ןעלּפַאגױא יד

 ץרַאװש ךעלהאּפ יד ,עסַאלב ךעלמינּפ יד

 ,ץרַאה סָאד קידוז ןוא קיציה קיציה ּפָאק רעד

 ?ךַײלג ךייא וצ זיא רעוו -- םידיסח רעװַאדָאלװ ,ָא

 ,ךַײא וצ ָאד ,ןיזדַאר ןופ טמוק רע ,יבר רעד

 !ןיש-חתּפ ַאש ...ַאש ,יבר רעקניגנוי רעד

 ן.} ןיזדַאר ןופ טמוק סָאװ ןיבר םעד םיא טכוז ןעמ

 ,טכוז ןעמ ,ָאי ,םוא עװַאדָאלװ ןיא םיא טכוז ןעמ

 ,טכולפ ןעמ ןוא םיא ןעמ טלדיז קידנכוז ןוא

 ,טליב סָאװ ןזייב ַא ךיז טנוה ַא רַאפ טקערש טינ

 !טליש רע תעב םיא רַאפ ךיז טיה א --שטַײד ַא

 - ןַײרַא "לביטש" ןיא ןשטַײד ךיז ןסַײר סע

 !ןַײז לָאז 'יבְר' רעד" :ןעיירשעג עדליוו טימ

 - סיוא זדנוא ןדִיי טגָאז ...יבר רעקילייה רעד

 ...זיולב ןקילײה םעד ,ןסיש םיא ןליוו רימ

 ?ּוװ טגָאז ?רע זיא ּוװ !עלַא טָאטשנַא דיי ןייא

 "...ור וצ ןעמ טזָאל ךַײא ,ןבעל רימ ןזָאל ךַײא

 "...ןַאמ ןכעלטעג םעד ,םיא ןיזדַאר ןיא ָאטינ"

 !ןַארַאפ ָאד ךיײא ַײב ,ָאד ךייא ןשיווצ זיא רע"

 "...קעװַא עװַאדָאלװ ןיא ןיזדַאר ןופ זיא רע

 :קערש ןיא סעצײלּפ יד ןביוה יז --ןדִיי יד

 ,טַײל עביל ,זדנוא ַײב ןיבר םעד םיא ָאטינ"

 טַײצ ַא ןופ טוט ןיוש ,טױט זיא יבר רעד

 " ..רעמ ןיוש םיא ָאטינ ,ןזעוועג ןיוש טלַא זיא'ר

 !רעהַא ןגנוי םעד !ןגנוי םעד ןליוו רימיי
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 ךַײלג זדנוא םיא טגנערב ריא ,ןגנוי םעד ןיבר םעד

 "!ךייא רימ ןסישרעד -- םיא וצ טינ ריא טלעטש ןוא

 דיר עכעלקערש יד םלוע רעד סיוא טרעה'ס ןוא

 טייהרעליטש סױרַא "לביטש" ןופ ךיז טקור ןוא

 טָאטש רעד ןיא סױרַא טשרמולּכ סע ךיז טזָאל ןעמ

 !טָאג ָא -- רעניזדַאר םעד ...םיא ןכוזפיוא

 ןוא -- ָאד יבר רעד ןזיװַאב ךיז טָאה'ס טַײצ

 ןוז יד למיה ןיא טָאה טניײשרַאפ שרעדנַא רָאג

 ...} ןירג ןיא ךיז טדיילקעג ,ךיז טיירפרעד טָאה דרע יד

 !ןיזדַאר ןופ ָאד זיא יבר רעד ,יבר רעד

 ,ךַאװ ןוא ךעליירפ-יַײרפ ,ןעלּפַאלּפ ךעלעטניוו

 - ךַאד םענופ ּפָארַא ןסּפיּפ ךעלעגייפ

 ...!יפ-יפ ןוא יפ-יפ ךעליירפ ןרעשטיווצ

 !יה זיא יבר רעד !יבר רעד !יבר רעד

 - זיוה םעד ןיא טניוװ רע - ןבעל לָאז יבר רעד

 !סיוא טינ סע טגָאז - עקניניילק ךעלעגייפ ָא

 - לה ךעלעטניוו ָא ,עטכַײל ךעלעטניוו ,ָא

 ן.ןליומ'ס טלַאה ,טינ טמושז ,ךעלעטניוו טינ טלּפַאלּפ

 !טקלעװרַאּפ ןוא טילברַאפ -- ענירג ךעלעזערג

 !לעה ױזַא ןיײש טינ -- למיה ןיא ךיוה ןוז

 - העש עכעלקערש יד ןדַײמ טעװ סע זיב

 ...ָאד ָאד זיא רע זַא קיטנָאק ןַײז טינ לָאז

 !טרָאפ זיא קיטנָאק ןוא ...קיטנָאק ןַײז טינ לָאז ,ָא

 ,טרָאװ ןייק ןלַאפ טינ ,הלילחו-סח טזָאל

 ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ןייק ,טינ גיוא ןטימ קנּוװ ןייק

 ן.ן..טנַאװ יד יװ טמוטש ןוא ךיז וצ קידנגַײװש טקוק

 ...דוס ַא ןטלַאה ןעק יז ,ןעק עװַאדָאלװ
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 ?דָאנעג עסיורג יד ןעמ טלַאהַאב רעבָא ּוװ

 - טפור יז ןוא טדער יז ,ןסַאג יד ןיא טבעווש יז

 !טפול רעד ןיא טגנעה יז ,יז טעז ןעמ ,יז טרעה ןעמ

 ,ןַײש ַא יװ ןַײרַא ןגיוא ןיא ךיז טסיג יז
 ...ןַײרַא עלַא ןיא רעצרעה יד ןיא טגנירד יז
 סױרַא ןוא ןַײרַא ףיט טגנירד סע ,ךיז טסיג סע
 - סורג טייקלדייא ןַא ,קילײה טייקיטכיל ַא

 !ןיזדַאר ןופ טכיל סָאד ןוא --טָאטש יד עװַאדָאלװ
 ?ןיב יד זיא ּוװ ןוא קינָאה רעד טָאה טקעמשרַאֿפ
 ןעד ּוװ ץעגרע ןיא הניכש יד ןעור ןעק
 ?ןעוועג ןבָאה טינ ןטרָאד לָאז רע - טָאג ןוא

 ַײרפ ּפָארַא טכיל ַא למיה םענוֿפ טלַאּפ יצ
 ?ייברעד ןַאד ןַײז טינ לָאז ןוז יד קידלָאג ןוא
 וָאּפעג סיורג קערש טימ םוא דיירפ ַא סיורג טבעווש סע

 ".טרָאפ זיא קיטנָאק ןוא קיטנָאק טינ {ךיז) טכַאד זיא'ס

 !ירפ רעד ןיא רעד זיא'ס קיטנָאק יװ קיטנָאק זיא'ס

 ...יח זיא יבר רעד ,יבר רעד ,יבר רעד

 רָאג ךָאנ רעגנוי ַא ,ןבעל לָאז יבר רעד

 .רָאי ַא ןופ דניק ַא יוװ ןייר ,רעקיסיַײרד ַא

 ןעוועג לואש זיא טלַא רָאי ַא - הנש-ןב

 ןֶב ַא :ישר טכַאמ --ךלמ קידנרעװ
 רָאנ ,ןַאד לואש זיא ןזעוועג םישלש

 .רָאי ַא ןופ דניק ַא ַײב יו זיא ,תומימּת ןייז

 :ױזַא יבר רעד - ךלמ רעד יװ ױזַא

 ,יוט טימ לופ ּפָאק רעד ,ןביוט יװ ןגיוא יד

 ,ןייר ױזַא דניק ַא יװ ,דניק ַא יװ טוג ןוא

 ,ןילַא יבר רעד ןעמוקעג טינ זיא רע |

 ,קע ןזיב קע ןופ עװַאדָאלװ טָאה טקעמשרַאפ

 ,טקעמשרַאפ תובָא יד טימ טָאה עוװַאדָאלװ

 טַײל עקילייה טימ ,ןרהַאו השמ טימ
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 ,טַײצ רענעסעגרַאפ לָאמ ןייק ַא ןופ ,לָאמַא ןופ
 ךיוא רע - עדייז ןַײז ןוא ל"צז עטַאט ןַײז

 ,ךיוה רעד ןופ םיא ךָאנ ךיז ךָאנ טיצ תלכּת ןַײז

 טָאה יולב םעדָאפ ןַײד ,םייח-תוחרָא ,ָא

 .טָאטש ענעצנַאג יד טלקיוורַאפ לַארטשנוז ַא'וו

 ,סיורג ןוא ןיילק ,טָאטש ןיא עלַא ןיוש ןסייוו סע

 {,ןסיוא טינ ןטייווצ םעד רענייא רעבָא טגָאז סע

 ,טליוו ריא רָאנ סָאװ ןופ ןסּפסיּפ ךעלעגייפ

 ליק ךעלעטניוו ןוא ...ןיבר םעד ןופ טשינ רָאנ

 - ןַײרַא ןוא סױרַא ,ןסַאג ןיא ןעשזדנָאלב

 ...ןיײא ךיז ןטלַאה ןוא ןגָאז סָאװ ןליוו

 -- יולב ןיא ןענירעצ ,ןעמוק ךעלעטניוו

 יונעג טינ ץלַא רעבָא טסייוו ריא ,ריא טסייוו ץלַא

 - רָאט ןעמ סָאװ סָאד ןוא טינ רָאט ןעמ ןגָאז סָאװ

 רָאי ייווצ עּפַאנק ָאד יבר רעד טניוװ לַײוװרעד

 ,ןופרעד טינ טסייוו עװַאדָאלװ ןיא רענייק
 ..ןוז ןוא ןטניוו ןוא לגייפ ןוא ןדִיי רָאנ

 ,דיירפ רַאפ ןגיַײװש ןוא עלַא ךיז ןעיירפ ייז

 ,טייהרעליטש טשטנעבעג ןרעוו ,ךיז ןשטנעב

 ייֵז עלַא ,ייז ןוא ,ןטייווצ ןופ רענייא

 ,ייווצ דלַאב ןרָאי ןטרָאד טניוװ סָאװ ןיבר ןופ

 ,ןיײא עװַאדָאלװ רַאפ ךיז טלעטש סָאװ יבר רעד

 ן.ן..ןַײז עװַאדָאלװ ןיא וימי-לּכ ןיוש טלָאװ רע יו

 תוכז ןַײז ןיא טבעל ץלַא ,ןעמָאנ ןַײז ליטש טביול ץלַא

 ,טסּוװַאב םענייק רַאפ טינ זיא'ס ןוא סע סייוו ןעמ

 --טעמּכ ןיוש רָאי ייווצ ,רעבירַא ןיוש רָאי ייווצ

 ,טַאהעג קילגמוא ןַא טָאה טסיװ ךעבענ ןיזדַאר
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 !רָאג טרעשַאב קילג ַא טָאה ריא ,עװַאדָאלװ ןוא
 !רָאי ייווצ עּפַאנק טרָאד ךיז ףיוא טלַאה יבר רעד

 ,טסיוװרַאפ ןוא טכינרַאפ ,ןכָארבעצ ןלױּפ

 ,טסישרעד ןוא טביור רע חצור ַא טנַײּפ רעד

 רעווש עװַאדָאלװ ךיוא ןפָארטעג טָאה ליוק יד

 ,רעמ ךָאנ ןדִיי ןוא ןקַאילָאּפ טקינַײּפ רע
 ,טיוט ןַײז רעסיוועג -- זיא רעמ קידלושמוא רעוו
 ...טיונ יד ךעלקערש ןוא {טנלע} רעד סיורג ,סיורג ןוא

 - ןַײז וצ ארומ ַא ,דחּפ ַא זיא בוטש ןיא
 ןַײרַא סרעקלַא ןיא ,סרעמַאק ןיא ףיט טגנירד ןעמ

 טעּפש זיב ןגרָאמירפ ןופ ,טכַאנ ַײב ןוא גָאט ַײב

 ,טעב ןופ טרעדַײלש ןעמ ,ףיוא ףָאלש םענופ טסַײר ןעמ

 !קיר'צ טינ ןיוש טמוק רע - ךיז סַאג ןיא רע טזַײװַאב
 !קילג ַא רַאפ סָאװ ,ךַא -- רעװ טױט ןַײז טימ טברַאטש ןוא
 ,געט יד רעצרַאװש ךָאנ ןוא טכענ יד עצרַאװש ןוא

 ,קערש יד ענייא ןוא קילגמוא {סןָאד זיא סנייא ןוא

 :ךַאמש ןיא ךיז טסיירט יז --רעבָא עוװַאדָאלװ

 .ךַאװ ריא ַײב טלַאה רע -- ןבעל לָאז יבר רעד

 ןעק ךעלטנגייא סָאװ ,ךַא ...ךַאװ רעד ףיוא טייטש רע

 ?ןעזרַאפ ןוא טנַײה זדנוא ןטיהרַאפ יבר ַא

 טשרעה ַא ןעוו ןָאט ןעק סָאװ ןַאמ רעקילײה ַא

 {?ןטשרעה ןוא טקיטלעוועג סואימ קלָאפרעבױר ַא ןופ

 {?ןןיזדַאר ןופ דָיי רעד ,רעסיורג רעד זדנוא טפלעה סָאװ

 .ןיּפש ַא רעטצניפ ןוא גנע טבעוורַאפ טָאה זדנוא זַא

 ...טכַאמרַאפ ןוא טּפעלקרַאֿפ ןוא טבעוורַאֿפ זדנוא טָאה יז

 ?טסכַאװ וד סָאװ סױרַא זדנוא טמוק סָאװ ,יבר ָא

 טנעה ענַײד טסבייה וד סָאװ סױרַא זדנוא טמוק סָאװ

 ?טדנעוועג עטַײװ וצ ,עכיוה וצ ןעלמיה וצ

 - דרע יד יװ זדנוא רַאפ ןסָאלשרַאפ ןענעז יז

 ...טרערטרַאפ זיא גיוא ןַײד ,טרעטיצ ,יּבר ,ּפיל ןַײד
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 ?ןַאמ רעסיורג ,זדנוא רַאפ ללּפתמ סע טסיב וד

 ?ןַארַאפ ָאד זדנוא רַאפ גנוטער ַא ךָאנ זיא יצ
 ?טיונ יד טינ טסעז ןוא ?טינ ןַײּפ יד וטסנעק יצ
 ...טיוטעג ,עגנוי יד ,טעגרהרעד עטלַא יד
 ,טניײפ ןופ םוקמוא םוצ טּפשמרַאפ עלַא רימ

 ,..טנַײה רעװ ,ןגרָאמ רעוו רענייק טינ רָאנ טסייוו סע
 טסנוג ןַײד ןיא סיורג ןוא עביל ןַײד ןיא סיורג טסכַאװ
 ?זדנוא רעביא טסכַאװ וד סָאװ ,ךַא ,רעבָא טפלעה סָאװ

 .אי

 !ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןַײד ,יבר ָא ,זדנוא טפלעה סָאװ

 ,ךס ַא ןופ ּפַאנק ָאד ןבילבעג ןענעז רימ

 - ןעועג טינ רָאג יװ ןבילעג ןענעז רימ

 ...ןעזעג טינ טלָאװ רע יו -- טָאג רעזדנוא ,טָאג ןוא

 --טסּוװעג טינ טלָאװ רע יוװ ,טרעהעג טינ טלָאװ רע יו

 ,טסוּפ ןעגנוניוװ יד ,ןסַאג יד קידייל

 {,ןדניק ןייק טינ טרעה ןעמ ,ןטלַא ןייק טינ טעז ןעמ

 ן,ןטניו ַא ןריט ענעּפָא ןיא ךיז טסַײר סע

 - וצ ךיז ןכַאמ ןוא ךיז ןיילַא ןענ'פע יז

 ...ּוװ טינ ךימ טגערפ ,ָא ?ןדִיי יד ןענעז ּוװ

 -  ןײלַא ךיז ףיוא ןענעפע ייז -- ןריט יד

 !ןייװעג ַא טרעה'מ ןוא רענייק בוטש ןיא ָאטינ

 - רערט יד טינ טעז ןעמ ןוא ןייוועג ַא טרעה ןעמ

 - !רעמ ךָאנ טרעבגע ענעטלַאהַאב ַא רערט ַא

 ן?ןטכַאנ ןוא גָאט םייה רעשידִיי רעד ןיא טנייוו רעוו

 ן?ןטכַארבעגמוא טרָאד ןעמעלַא יז ךָאד טָאה ןעמ
 ןַײז טינ טרָאד ליוו רע ,ךיז טנייוועצ טָאה טניוו רעד
 ...ןַײרַא ןוא סױרַא ,ךיז סױרַא דליוו טסַײר רע
 ,..טסַאה טימ ךיז ןַײרַא ןוא סױרַא ךיז טסַײר רע
 ,..סַאג ןיא ןבוטש ןופ ,ןבוטש יד ןיא סַאג ןופ
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 .בי

 טסיזמוא זיא'ס --ךַאו רעד ףיוא טסייטש וד ,יבר ָא

 ...טסיוװרַאפ זיא טלעצ ןַײמ ,לסעג ןיַײמ טמותירַאפ

 ,דניק ןייק טינ ,רימ ַײב ןטלַא ןייק טינ טעז ןעמ

 !דנילב טקישעגקעװַא ןגעוו ןיא ךימ טָאה ןעמ

 ,סַאג ןיא טעקַאנ טקישעגקעװַא ךימ טָאה ןעמ

 ,זַאג ןטימַו ךימ טפיגרַאפ ,ןסָאשרעד ךימ קרַאמ ןיא

 ן,ןטריפרַאפ עטסיוװ ןיא רעדלעפ ןיא ,רעדלעוו ןיא

 ,טריבמָאלּפ סענָאגַאװ ןיא טּפָארּפעג ןוא טקַאּפעג

 - טױרק יװ ,ךעלּפעק יװ ךימ טשטעװקעגנעמַאזוצ

 ,טיוט םוצ טעמתחעג ,טעמתחרַאפ ןוא טריבמָאלּפ

 - טרָאּפעגנעמַאזוצ עגנוי ןוא עטלַא

 !טרָאפ גוצנטיוט רעד ,ערַאװ ַא טכַאמ ,יעה

 - ַײברַאפ םיא טפיול רע - רע לַאזקָאװ ַא טעז ןוא

 { } ַײרפ ןיַײרַא דלעפ ןיא רעטכַאמרַאפ ַא טפיול רע

 ּפָא טינ ךיז טלעטש רע ,טלַאהּפָא ןַא ןָא טרָאפ רע
 ...פָארַא רענייק טייג'ס ,טינ ףױרַא רענייק טגַײטש'ס

 ?ןיהַא ּוװ טגָאז ָא ?ןענָאגַאװ ,ריא טרָאפ ּוװ

 ...ןיד ןָא ,טּפשמ ןָא !םוקמוא םוצ !םוקמוא םוצ"

 ?גולק ױזַא טּפַאלק רעוװ "!ןייד תילו ןיד תיל

 ?גוצ ןיא ןדִיי יצ ?סיוא גוצ רעד סע טּפַאלק יצ

 .גי

 - טיה רע ןוא ךַאװ רעד ףיוא טייטש רע ,יבר רעד

 ,טירט יד רעכיז ןוא ,ןקילב יד קיור ןוא
 - זיר ַא יװ קרַאטש זיא ןוא גנוי ױזַא זיא רע
 !זיא רע יו םורפ ןוא קיבױלג ױזַא זיא רע
 - סייוו ךיא ,קִיור טינ -- ךָאד טסיב וד ,יבר ָא
 ...סייווש ַא רעטלַאק ַא ריד סױרַא ךָאד טגָאלש סע

 !ןיינ ,טינ סע טסיב וד ,רעכיז טינ ךָאד טסיב וד
 ?ןייג םַײב עלַײװ עדעי םוא ךיז וטסקוק סָאװ
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 ,קרַאטש טינ ןוא גנוי טינ ,טינ ךיוא וטסיב גנוי ןוא
 ,קרַאק רעד ןגיובעג ,ןרעטש רעד טלצנורעג
 סיורג ייז עדייב ןעוו -- עדייז ןַײד ,עטַאט ןַײד
 ,סױרַא םירבק ערעייז ןופ ןעמוק

 - ייר ןייא ןיא ריד טימ ךיז קעװַא ןלעטש

 !ייז ןופ רעטלע טסיב ,יבר רעקניגנוי ,ָא

 ...טבעוועג תלכּת-ליתּפ םעד טָאה רע ,עדייז ןַײד
 ,טבעלעגרעביא ןעד רע טָאה יצ -- עטַאט ןַײד
 ןעוו טקוקעגוצ ךיז יצ ,ךיז טלעטשעגרָאפ יצ

 ?ןעזעג ָאד דרע'רד ףיוא טָאה ןוז ןַײז סָאװ םעד וצ
 .טלַאק זדנוא רעבַײל יד ךרוד ךרוד טייג רעדיוש ַא
 ...!טלַא ױזַא ןיוש ןוא ,יבר ,יֹוזַא גנוי ,ָא

 .די

 - טסכַאװ ןוא קיור טסייטש ,יבר רעקילײיה ָא

 טסכַאמ ,רָאנ ךיז טסכַאמ וד !קִיור טינ ךָאד טסיב וד

 רָאג זיב קיור ןעוועג טסטלָאװ וד יװ ױזַא

 !רָאװ טינ ,רעכיז טינ ךָאד טסיב וד ...רעכיז ןוא

 ,ךיוא טינ ןיוש קרַאטש ןוא טינ ךיוא וטסיב גנוי ןוא

 - ךיוה רעד ןיא טנעה יד ,ןגיוא ענַײד טסביוה וד

 ?טנעה יד וטסביוה ,גָאז ,ןעמעוו וצ ...ךָאנ טסביולג וד

 !דנעל יד ףיוא שטַאּפ ןוא רעצ ןיא ייז ךערברַאפ

 ,ּפָאק ןופ ךיז רָאה יד גנולפייווצרַאפ ןיא סַײר

 ...ּפָארַא ,עטכיײפ יד ,ןגיוא ענַײד זָאל

 !רעמ טינ ךָאד טסביולג וד ,יבר רעקיבױלג ,ָא

 ...רערט עקידוז ןַײד למיה םעד טינ זַײװ

 - ץרַאה ןטגָאטיײװעצ ןַײד םיא רַאפ ןפע טינ

 ...ץרַאמש ןַײד ,ןביולג ןַײד ףיט טָאטשנַא טינ זַײװ ןוא

 - םוטשרַאפ ןגַײװש ןיא ...ללּפתמ טינ רעמ ַײז

 !םורפ טינ ךָאד טסיב וד ,רעניזדַאר רעמורפ ,ָא

 ביל רָאנ ,םענַײד ןטשרעבייא םעד ,םיא טסָאה וד

 ...!ביגרַאפ ,םיא ביגרַאפ ,טייקסטוג ןַײד ןיא ביגרַאפ
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 - וצ םענַײז קלָאפ ןופ םוקמוא םוצ ךיז טקוק רע

 ...וד יו זָאלטכַאמ ןוא ןפלָאהַאבמוא זיא ןוא

 .וס

 רעװ ,גָאז -- רע טינ בוא ...ךַאװ רעד ףיוא טייטש רע

 ?רעטס םעד ַײב ,טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא ןייטש סע טעוװ

 ,גָאז ָאט --טינ רע בוא ?ףיש םענעכָארבעצ ןופ

 טגָאמרַאפ ,רעניזדַאר רעד ,רע ױװ ךָאנ רעוו

 ,ןייטש וצ ןגיוא ענעּפָא טימ חֹּכ ַא

 ?ןייגוצרעטנוא ןוא ןעז גנַאגרעטנוא םעד

 - טעז רע ,סע טעז רע ,רעטנוא טייג יז - ףיש יד

 ...טערב ַא ףיוא ךיז עװעטַאר ָא ,יבר

 - ריד וצ וצ טכַײל טמיווש ,רָאנ עז ,עלעטערב ַא

 ?ּוװַא טינ גערפ ןוא םיווש ,טערב ןָא ךיז ןָא ּפַאכ

 - געטש ןָא ןוא געוו ןָא ,עדליוו ַא שטָאכ --לעוו יד

 ,גערב ַא ץעגרע וצ ןריפ ךיד רעכיז טעװ

 ,ףױלטנַא ןוא קעװַא ךיז טערב ןפיוא ץעז וד

 !ףיוא ךיד דובּכ טימ רָאנ טסמוק וד ּוװ טמענ ןעמ

 טלַאהַאב ןעמ יװ ןטלַאהַאב ךיד טעװ ןעמ

 ...טלַא יא ,קיליײה יא -- הרוּת עקיליײה יד

 !ךָאד רעקילייה ןוא רעטלע טסיב ,יבר ָא

 ...ךָאנ סעּפע טסיב ןוא הרוּת יד יו טסיב וד

 !רעמ ךָאנ זיא דַיי ַא ,קידלַאװג זיא הרוּת יד

 .רעטס םַײב טצעי ייטש טינ ,רעניזדַאר ,טינ ייטש ָא

1842 

 ,זט

 - טכַאלעג ָאד רע טָאה סע ...ייטש ךיא ,ָאי ...ייטש ךיא

 ...?ךַאװ רעד ףיוא ייטש ךיא זַא טגָאזעג סע טָאה רעװ

 !רעװ ָא ?ןיבר ןופ ,רעניזדַאר ןופ טכַאל רעװ

 ?רערט ַא ןכַאל םַײב ליטש טזָאל ןוא סע טכַאל רעװ
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 - ןייוועג טימ טשימעג רעטכעלעג ַא זיא סע

 ןײלַא יבר רעד ,רעניזדַאר רעד ןײלַא

 ן:ןטכַאלעג לרוג ןַײז ףיוא ,טכַאלעג סע טָאה רע

 ,ךַאװ רעד ףיוא ןייטש וצ ָאד טײהרענעטלַאהַאב

 - טײהרענעטלַאהַאב ןטסיופ יד ןלַײב ןוא

 ,דייש ריא ןופ דרעווש ַא ןגיוצעג ךָאד טלָאװ רע

 טלָאװ רע ,ייז טלָאװ רע ןוא ,ָאד שינעטלעהַאב ןיא

 ...טלָאצַאב ןשטַײד יד ,םיעשר יד טלָאצַאב

 -  ןייצ יד טימ טצירק ןוא ןטסיופ ענַײז טלַײב רע

 ...ןיילַא יבר רעד ?ָאד טנייוו ןוא סע טכַאל רעװ

 :ןָאמרעד ַא ךיז שינעטלעהַאב ןיא טיג רע

 ...ןָאטעג לכיימש ַא ןוא -- רעטס םַײב ךיא ייטש ָאד

 ?ךַאװ ןוא ךיא ייטש ָאד ,טיה ןוא ךיא ייטש ָאד

 ,טכַאלעצ יבר רעד ךיז טָאה סָאד !יבר רעד

 !ןַײּפ ,ָא - טרָאד סייה יײברעד רערט ַא ליטש טזָאל ןוא

 !ןיײז וצ ןפלָאהַאבמוא ױזַא ןוא ...ןייטש ױזַא

 ,ןי

 ,ןילבול ןופ ןָא ָאד תועידי ןעמוק סע
 ...ןיהַא ןענַאד ןופ ןוא רעהַא ןטרָאד ןופ

 ,ץיה ןיא ןוא טלעק ןיא ןפרַאװ סָאװ תועידי

 ,ץילב ַא יװ טדיַײנש ןוא רענוד ַא יו טלַאפ סע

 ,םא יד ןוא ריע יד ,עטניורקעג יד !ןילבול

 ,םייה עשידִיי יד ,עַײרט יד ,עטלַא יד

 ,סופד-תיב ןטלַא ןופ ,"ןדִיי" םענופ טָאטש יד

 ,סורג ַא זדנוא ּפָא טיג ארמג עדעווטעי

 ,טַײװ זיב ךָאד טייגרעד חוחינ-חיר רעד

 !טַײנַאב יז טרעוו טרָאד -- הרוּת יד עטלַא יד

 ...שובל רעד ַײנ ןוא הרוּת יד עטלַא יד

 !שוק וד ןוא וצ ריד הלּכ ַא טקיש ןילבול

 ,טקוקרַאפ יניס ןפיוא ןילבול ךיז טָאה סע

 .קורד םעד ריד ַײנ ןוא רפס םעד ריד טלַא טקיש
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 - ןָא טצעי תועידי ןעמוק סע ,ךַא !ןילבול

 ?ןָאט ןָא ןעמ טבייה סָאװ ?ןעמ טוט סָאװ ...ןיבר םוצ
 !טדנעלרַאפ טרעוו ןילבול :תועידי ןעמוק סע

 .טנעה ענַײז טכערברַאפ ןוא ףיוא טבייה יבר רעד
 - טָאטש עקילייה ,עשידִייטלַא יד ,ןילבול

 !טָאג ,עװעטַאר ,ָא ...רעטנוא טייג יז -- ןילבול

 .חי

 - טולב סָאד טרעווילג סע - תועידי ןעמוק סע

 ...טוט ןעמ סָאװ ןיײלַא טינ טסייוו רע ?ןעמ טוט סָאװ

 טרעה ןוא לקניוו ןיא רַאטש טייטש רע ,יבר רעד

 ,טרעוו רעשידִיי רעד ןופ ןילבול ןופ סָאװ

 - טכַאמ ןעמ עריא ןופ ןדִיי יד ןופ סָאװ

 ...ךַאװ רעד ףיוא טייטש רע !יבר רעד !יבר רעד

 {ןץלַא ךָאנ טלכיימש רע ,יבר רעד טלכיימש סע

 ,ץלַאז יו זיא רערט יד ,רעטיב זיא לכיימש רעד

 ,םעד ןופ טינ טסייוו רע --טעּפַאק ןוא טעּפַאק יז

 ,םערב רעד ףיוא סױרַא ךיז גיוא ןופ טעבנג יז

 - דרָאב ןַײז ןיא קַאב ןופ ,קַאב ןפיוא םערב ןופ

 טרָא ןַײז ףיוא ףַײטש ,רעטרעווילגרַאפ ַא טייטש רע

 :ןייוועג ןיא סיוא טַײרש יבר רעד - גנילצולּפ ןוא

 !ןײלַא טינ ייטש ךיא ,םלוע-לשיונובר

 וד ךיוא ...ָאד ךַאװ רעד ףיוא ייווצ ךָאד ןעייטש רימ

 ...וצ רָאנ סנטַײװ ןופ ךיז ןילבול וצ טסקוק

 - ןָא טסקוק ...ָאד ךיא יו ןטלַאהַאב טסיב וד ךיוא

 ...!ןָאט טשינ רָאג קלָאפ ןַײד רַאפ ךיא יו טקנוּפ טסנעק ןוא

 - טנעוו יד ןשיוװעצ ָאד ןיילַא טינ ךַאװ ךיא

 .טנעה ענַײז טכערברַאפ יבר רעד ןוא ...ךיוא וד

 .טי

 טגערפ רע ?ןעמ טוט סָאװ ,םלוע-לשיונובר
 ,קערש ןיא ןוא םורַא לפייווצ ןיא ךיז טקוק ןוא
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 ?ךיוה ןטשרעבייא םוצ רע ּפָאק םעד רע טבייה סָאװ

 ךיוא רע ...ןטלַאהַאב ָאד םיא טימ זיא ךיוא רע

 - רעצ ןַײז ,ןסיורג ןַײז ןיא טנעה יד ןכָארברַאפ טָאה

 ,רַאטש טקוק ...ךיז םורַא רעדיוו טקוק יבר רעד

 -- ּפָאק םַײב ךיז טּפַאכ ןוא ףיוא טרָא ןַײז ןופ טגנירּפש ןוא

 ןוּפָא ָאד ךימ טיה רע !ָאד רימ בילוצ ,ָאד זיא'ר

 . = ,סיורג וינעטָאג ,ָא !?רָאג ךימ טסעװעטַאר וד

 ן!ןסױרַא :ףיוא ריט יד טנפע רע ןוא טפיול רע

 ...!רעמ ךיד ףרַאד ןילבול ...!ןילבול ןייק יג

 ?רעװ ןוא הדע ןַא יבגל ךיא ןיב סָאװ

 יג ,ייג ...רעכליב זיא ןדִיי טימ הדע ןַא

 ...ייז עװעטַאר ןוא ,ןדִיי ענַײד ףלעה ןוא

 ?רָאנ םיא ךיז טכַאד יצ "?סױרַא ךימ טסבַײרט וד"

 ?רָאלק םענַײז לוק םעד ,יבר רעד ,רע טרעה יצ

 !ָאי ,ָאי ,ךיד בַײרט ךיא !ךיד בַײרט ךיא " ...ךימ טסבַײרט וד"

 ...ָאד טשינ ךיד ףרַאד ךיא !ןילבול ןייק !ןילבול ןייק

 גלָאפ ָאט ,השקב סוניבר השמ טסגלָאפ

 !קלָאפ ןיײד ליצמ וינעטָאג יז -- ענַײמ ךיוא

 ...גונעג טינ ,טכערעג טינ טסיב וד !רעניזדַאר

 גולפ ןיא ...םלוע-לשדונובר ןַײד טסבַײרט וד

 ,ייווצ ףיוא ךיוא ,ןַײז ךָאד רעטרע ףיוא ךיא ןעק

 יז טימ ,טרָאד ןילבול ןיא ...טרָאד ןוא ָאד ריד טימ

 ,ןעק ךיא ָאי ,ןעק ךיא ...עלַא ךיַיא ןפלעה ןוא

 ...ןעז טינ סע זומ רע --רעניזדַאר רעד ...ס'וט ךיא ןוא

 ..,טַײװ ױזַא ןעז וצ ביוחמ טינ זיא רע

 !טַײצ ןייק טינ טסָאה וד ...ךימ סױרַא ךעבענ טסבַײרט

 -- טסנערב ןוא ןליוק ףיוא עסייה ףיוא ךעבענ טסייטש

 !טסנעק וד סָאװ ךַאמ וד ןוא וט וד ...עטכַאז

 - טינ טסעװעטַאר וד יצ וטסעװעטַאר ןוא

 !דיי רעטוג ןַײמ ,רעטקילײיהעג ןַײמ טסיב וד
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 ּפוט ַא זיַײב טסיג וד ןוא ןָא רימ ףיוא טסַײרש וד

 ...בוטש ןַײד ןופ סױרַא ךימ טסבַײרט ןוא סופ ןטימ

 ור וצ ךימ זָאל טינ ,ךימ רעצ ןַײד ןיא ביַײרט ,ביַײרט

 ...וד יו הבהאב לבקמ סע ןיב ךיא

 -- טסיירט ַא םירוסי ןיא ןיפעג ךיא ,ךיוא ךיא

 !טסייה וד זַא ביל בָאה'כ !ךימ סייה ,טינ ךימ טעב

 ןיב ךיא ,ָאד ךיא ןוא ,ןדַיי-םּתס רַאפ טסיב וד

 !ןיזדַאר רַאפ ןיב ךיא ,אובל-דיתעל סםעד רַאפ
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 גנַאזעג ןטשרע ןופ ףוס

 'ב גנַאזעג

 ?רעג ןוא ?עכסישּפ ןוא ?ןיזדַאר סָאװ !ןיזדַאר

 !רעמשינ ,ןלױּפ ןיא עניילק ךעלעטעטש

 - טינ סע טנקייל ןעמ ?םייבר יד {,ןַײא

 ,דָיי רעקילייה ַא !ןדִיי עקילייה

 !ןיימ טינ ןוא דִיי ַא רענייא רָאנ רעבָא זיא

 - ןןיילק ןַײז ,ןַַײז סיורג געמ רע - דיי ַא רענייא ןוא

 ...ךַאמ ןוא וט !ןילַא רענייא רָאנ !רענייא זיא

 !ךס ַא ןדִיי וצ רענייא ןייק טינ טמוק'ס ןוא

 !םַאטש ַא רערעמ ןוא !ןינמ ַא ןדִיי ןעצ

 !םי ַא ךיז טלַאּפש םיטבש ףעלעווצ רַאפ ןוא

 ,ייז וצ ךיז ּפָארַא טזָאל אוה-ךורב טָאג ןוא

 ,ייווצ ייז תוחול ןוא הרוּת ַא יז טיג ןוא

 ,דנַאל ַא ייז טיג ןוא רבדמ ןיא ייז טריפ ןוא

 !טנַאװ ַא ןַײא טלַאפ'ס ןוא תורפוש ןיא ןזָאלב ייז

 - טָאטש רעד ןיא ןַײרַא טקילײהעג ןעייג ןוא

 !טָאג רַאפ זיא ץלַא סָאד ,טשינרָאג ,טינ ןריר ןוא
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 - ןיײלַא רענייא רָאנ ,ןכע רָאנ טקידניז סע
 - ןיילק ןַײז ,ןַײז סיורג געמ רע --דַיי ַא רענייא ןוא

 ז...ןךַאװש ןַײז יצ קרַאטש ןַײז רע געמ ןוא !רענייא זיא
 !ךס ַא ןדִיי ,ןַײז ןדִיי ןלָאז טשטנעבעג

 ןיב עקַאט ךיא ,ָאי ?ןיזדַאר סָאװ !ןיזדַאר

 ...ןיזדַאר ןיא ,ןעוועג לטעטש ןיא יבר ַא

 ,שירפ יא ןוא טלַא יא :לטעטש סָאד יו םַאטש ןַײמ

 .שיט םעד ,םיא טריפעג סנטַאט םעד טרָאד בָאה ךיא

 יולב למידעפ םעד ,תלכּת-ליתּפ סנדייז םעד

 ױזַא ןגיוצעג םיא טלָאװ ךיא ...ןגיוצעג

 - ליתּפ ןקיטכיל םעד ,לרינש ןקניניד םעד

 ...ליוו ךיא סָאװ סָאד טינ רעבָא סע זיא ןעוועג

 --גנע וצ ןזעוועג רימ ןיזדַאר ןיא זיא סע

 ...קנעב ךיא ןכלעוו ךָאנ ןוא ליוו ךיא סָאװ סָאד טינ |זןיא'ס

 ,ןיילק טינ ירמגל זיא ןיזדַאר עניילק יד ,ָא

 !ןיינ ,טינ ערה-ןיע ןייק טיג ,ָא -- םידיסח ןוא

 ,טמשרַאּפ ןיוש ךס ַא ןרָאי ןופ טָאה ןיזדַאר

 ,דמערפ רעד ןופ רופ רעד טימ ,ןַאב רעד טימ טמוק ןעמ

 - טלעוו רענעצנַאג רעד ןופ ןיזדַאר ןייק טמוק ןעמ

 !טלעפעג ןדִיי רימ ןבָאה סע ...םידיסח

 רעוו רָאנ ...עיײרט ןוא םידיסח ערעַײט

 !רעמ זיא דִיי-םּתס ַא ?רערעמ ייז ןופ זיא

 - לָאצ ןיא שטָאכ סיורג ןוא שטָאכ ךס ַא - םידיסח

 !לָאמ ַא טימ ,ָאד רימ ,עלַא רימ - ןדִיי

 יז יז !עשרַאװ יד טָא ? ןיזדַאר סָאװ !ןיזדַאר
 ייּפ - ןוא ,ןּפיל ענַײז טיצרַאפ יבר רעד
 ,ליטש ןָאטעג ףַײֿפ ַא ,ךיז טכַאד ,טָאה יבר רעד
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 !ליװ ךיא סָאװ טָא !עשרַאװ :ןָאטעג ףַײּפ ַא

 --ּפַאכ ַא דלַאב טמעשרַאפ ךיז טיג רע ,יבר רעד
 ן...ןּפַאנק ךימ סע טרַא ,ונ ...רעו טרעהעג רעמָאט טָאה

 - טָאטש ַא ,האלו לחר יו -- עשרַאװ

 טָאה יז ,ןכילגעג תוהמא יד וצ ןוא

 ריוו ןיא יו !ךיוב ריא ןיא קלָאפ ןשידִיי ַא

 ...ריא ןיא ןדִיי ןופ טלבירג ןוא טלביווש

 - טיה ןוא ןעלטיה ,ךעלעטיה ןיא ןדִיי

 !דיי ַא רָאנ יבַא - קוליח ןייק טינ ,ָאטינ

 - םורפ ןַײז ןגעמ ייז ,ןַײז םורפ טינ ןגעמ ייז

 ...םורַא ךיז טקוק רע - יבר רעד !ןדִיי

 ,טַאשרַאפ ,טפָא טדָאשרַאפ ...םֶה - ףרַאש וצ ארמימ ַא
 טדמשעג ןיוש בלַאה ןַײז געמ דיי ַא - ןדִיי ...רָאנ

 !ױזַא ךיא ליװ ,ונ !דַיי ַא ָאי !דָיי ַא זיא

 ...יוג ַא רעביא טגעוו דַיי ַא רעבלַאה ַא

 ,ץנַאט ןַײז רעביא טגעוו השודק ַא ןיא גנורּפש ןייא

 ...ץנַאג טינ ירמגל זיא יג ַא רעצנַאג ַא

 טלעפ םיא ,ךָאד ץנַאג טינ זיא ױג ַא רעצנַאג ַא

 ...טפלעה עבורח ,ענעכָארבעצ יד ןייּפ ןיא

 רעווש טלעפ סע ,ץרַאה ַא טגָאטיײװעצ םיא טלעפ סע

 רעלק ַא ןעד ױג רעד ,רע טיג יצ ...םיא טימעג ַא

 ?גרָאז טימ לופ דיי רעד וו דירי ןרַאפ

 !גרָאט ןפיוא טרָאפ ןוא לדרעפ ןַײז ןַײא טנַאּפש רע

 ןקןיש טָאג ...קילגמוא ןַא סיורג ױג םעד םיא טלעפ סע

 !קילג טמוק קילגמוא ןַא ךָאנ ...רימ ףיוא קילגמוא ןַא

 ךָאנרעד ,םירצמ ןיא יוג ַא טָאה טנידעג טינ

 ,ךָאי ןייק טינ טגָארט רע ...ןרָאװעג טינ טַײרּפַאב

 ,םייל ןייק טינ טענק רע ,לגיצ ןייק טינ טנערב רע

 ...םיהַא טפַאשקנעב ןיא ןגיוא יד טינ טבייה ןוא

 - םשהישודיק ףיוא ןברַאטש סָאד זיא סיז שטָאכ
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 .םעד ןופ טינ סייוו ןוא ןסיוו טינ לי יוג ַא

 דנַאש טימ ןרָאװעג ןבירטרַאפ טינ זיא סע

 --דנַאל םענערָאװעג בורח ןַײז ןופ יוג ַא

 טמעשרַאפ תולג ןיא ןעגנַאגעג טינ זיא רע
 !דמערפ רעד ןיא טסיזמוא טקינַײּפעג טינ טרעוו ןוא

 - גָאלק םיא ןלעפ סע ,תורצ םיא ןלעפ סע

 !גָאװ רעמ רעבירעד טָאה דַיי ַא רעבלַאה ַא

 ,רעווש זיא ןושל ןַײז ,ןטכַארט ןַײז טכַײל - ױג ַא
 .רעב ַא - ךיז טריר ןוא הבשחמ ןיא טכַײל
 - טימעג ןיא טכַײל ןוא קורדסיוא ןיא רערעווש ַא
 ?דירַאי םוצ ןעזעג ןעמוק םיא וטסָאה יצ

 - ַײלב ַא יװ יורטש ןטימ רופ ןפיוא טציז רע

 ,ן'יײרש ןוא םיא םורַא ןעלגניר יז ,ןדִיי ןוא
 ,ךַײלג ייז עלַא ןוא ,םענייא ןיא עלַא ןוא

 .ךַײר םיא ןכַאמ ןוא חקמ םעד ןביוה ןוא
 ...ייווצ רערעדנַא רעד ,לדנער ַא ףיסומ'ז רעד
 ,ייה עלעטניב ןופ רשעתנ טרעוו יוג רעד

 ,קַאז ןיא עלפָאטרַאק ןופ ,גיַײטש ןיא לדניה ןופ

 .קַאמשעג ןלָאצ ןוא ןפיוק ביל טָאה דיי ַא

 !יוג רעד ,רחוס ןייק טינ זיא רע סָאװ טוג ךָאנ
 ן...ןיורטש םעד טינ טיג ןוא רימ טלעג סָאד וצ טמענ רע

 - דנע ןָא טינ טנעה יד טימ טכַאמ רע סָאװ טוג ךָאנ
 ,..טנעה יד ןיא קַאה ַא ךָאד טָאה רע - לרע רעד
 ןערב ןיא טעגרהעג ןשטנעמ ַא ךָאד טלָאװ רע

 !ןעוועג קידלוש טינ ךָאד טלָאװ רע ןוא -- ,ךערּפשעג ןופ

 טווּורּפעג ןוא טינעג ךיז טיה רע סָאװ םעד לױװ

 ...טפול רעד ןיא טנעה יד טימ טכַאמ רע ןעוו ױג ַא רַאפ
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 זיא רע ,ךָאד ץנַאג טינ זיא ױג ַא רעצנַאג ַא

 .זיר ַא - קיטכעמ יא ןוא סיורג יא ,רעטסיולק ןַײז יו

 ץלָאטש ןוא ןסיררַאפ ,רעטסיולק ןַײז יו זיא רע

 .ץלָאה ןַײז יו ףיַײטש ןוא רעיומ ןַײז יו טרַאה

 טסורב רעד ףיוא דלָאג ןופ םלצ םעד ןגָארט יז

 ....טסוּפ קינייוװניא ןופ ןוא טצוּפעג ןסיורד ןופ
 ,ץנַאלג ַא ןסיורד ןוא לקנוט קינייװניא

 .ץנַאג טינ ןענעז ייז -- רעטסיולק ןַײז יו יוג רעד

 סױרַא םיא לעק ןופ רעדמערפ ַא רע טדער סע

 ...זיוה ןיא ןטלַאק ןיא הליפּת יד זיא טלַאק ןוא

 - סַאפ ַא רעטסוּפ ַא ןופ ליוה לוקרעדיוו ַא'וו

 ...סַאה רעד רענַײז טינ ,עביל יד ענַײז טינ

 דלַאב םיא ַײב טסייוו ןוא ןדייר סָאװ םיא טסרעה וד

 ן...ן?דלַאװ ןופ יצ ?קנעש ןופ ?חלג ןופ רע טמוק יצ

 !לוש ןַײז יו דַיי ַא ,רעטסיולק ןַײז יװ יוג ַא

 !לופ קינייװניא ןוא טזָאלרָאװרַאפ ןסיורד ןופ

 - ןיײלַא ךיז ןָא קוק ןוא שרדמ-תיב םעד ןָא קוק

 ,ןיילק ןוא ןסיורד ןופ הברוח ַא עדייב ריא

 - ןַײרַא םוק ,םוק ןוא ףיוא ריט ַא ןפע

 !ןַײש ַא סיורג ,טציילפרַאפ ם'רַאוװ ךיד טָאה ןַײש ַא

 !דיירפ ןיא שרדמ-תיב רעסיורג ָא !עשרַאװ

 ,טײרּפשרַאפ ןרעווקס ןיא ,עלַא ןיא ןסַאג ןיא

 ן!ןךיוה רעמעדיוב ףיוא ,סרעלעק ןיא ,ןפיוה ןיא

 ...ךיוה רעמערַאװ ןַײד ,םעטָא ןַײד ךיז טליפ

 - טָאטש יד עצנַאג יד ,עשרַאװ עשידִיי יד

 ,טָאג רַאפ אקווד טשינ !שרדמ-תיב סיורג ןייא

 ן...ןךיורבעג ךעלגעט ןַײז רַאפ ,דַיי ןַײז רַאפ רעמ זיא'ר

 !ךיוא יז ,יאדװַא ,טרָאד טור יז - הניכש יד
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 !ךוּת רעד ,רקיע רעד רעבָא טרָאד זיא דִי רעד

 !ךָאװ רעד רַאפ רעמ זיא'ס ,תבש רַאפ טינ זיוה ַא'ס

 ,ןַײרַא שדוק-םוקמ םעד ןיא רָאנ םוק וד

 ,ןַײז ָאד ןכָאװ רעד ןיא גָאט ַא ךיז ןיגרַאפ

 ן:ןוצ ךיז ןטרָאד גָאטנכָאװ םעד וצ קוק ןוא

 {ךּוװ טינ ּוװװ ןייטש ביַײלב ...ייז יַײברַאפ םַאזגנַאל ײג

 - ּפָאק ןטימ ךַאמ םעד ,עז טנעה יד טימ ףרָאװ םעד

 ...ּפָא טרַאנ ןוא טרעווש ןרעדנַא םעד רענייא

 ...סייה טינ ךיז דניצ ןוא ,ךיז קערש טינ ,רָאנ וד

 !זייב ןייק טינ ...ונ ,ונ !העובש יד ריּתמ ןיב'כ

 !םעד רעד ,םענעי רעד !?ןרַאנעג ייז ...ייא-ַײא

 ?םעוו רע טעגרהעג ,םולשו-סח ,טָאה יצ

 בילוצ רָאנ .טשינ ןוא שרדמ-תיב ַא ביל בָאה'כ

 ,ביל םיא ךיא בָאה טרָאד שדוק-ןורָא םעד
 טליהעג ןוא טניורקעג הרוּת רעד רַאפ טינ ןוא

 !טליװ ריא סָאװ טגָאז ריא ...לטנַאמ םענעדַײז ןיא

 ןייטש ןטרָאד בָאה ךיא - רעקלַא ןַײמ ןיא ,רימ ַײב

 ,ןיינ ,ָא ,טינ זיא'ס ןוא -- קיליײה-טייקינייר ַא

 { -ן ָאי ,ָאי ...הרוּת יד !שרדמ-תיב ןייק טינ זיא'ס

 ָאטינ זיא'ס בוא רָאנ ...המוקמב הדובּכ

 ,בוטש ןיײמ ןיא רימ ַײב ןדִיי טימ הדע ןַא

 ,ּפוטש ןייק טינ טיג רעד ,טינ טייג רעד ,טינ טייטש רעד

 סָאװ קנַאש-םירפס רעד ןופ סױרַא טינ טמענ רעד

 זָאנ רעד רעטנוא טשינ רע טמורב קידנענרעל ןוא

 ,סַײנ ןייק לדער ַא ןיא טרעה ןעמ ...ןוגינ ַא

 סַײװ לתילט ןַײז טינ טפרַאװרַאפ רענווַאד ַא

 ,דנעל יד טינ טרוג ןוא לסקַא ןפיוא ךיז יב

 ,טנעה יד טינ טשיו ןעמ ,רויּכ םיַײב טינ טייטש ןעמ

 ,םוא טינ ךיז טקוק ןעמ ,טינ "רצי רשא" טגָאז ןעמ

 םוטש לדסח-תולימג ַא טקנעברַאפ טינ טכוז ןעמ
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 - זױה ןייק טינ טפיוק ןוא טינ טפיוקרַאּפ רענייק ןוא

 .זיולק ןייק טינ זיא סע !שרדמ-תיב ןייק טינ ס'זיא

 --וד טינ ןוא ךיא טינ ...יאדװַא ...!הרוּת יד

 ,ּוװ רָאנ ךיז טדנעוו סע !הרוּת יד !הרוּת יד

 - ןַײא טייטש השודקה הרוּת יד ןעמעוו ַײב ןוא

 ,ןַײז ס'געמ רעלעק ןיא ,םעדיוב ַא ףיוא ןַײז ס'געמ

 ןָאט :זיא רקיע רעד ...ץַאלַאּפ ַא ןיא ,לַאז ןיא

 ,ןָא ןעמעלַא זדנוא ,זדנוא טגָאז יז סָאװ סָאד

 -  דרע רעד רַאֿפ זיא ןוא למיה םענוֿפ ןיײלַא

 !טרעשַאב הרוּת יד זיא זדנוא סָאװ זדנוא ליווװ

 - לוח-ירבד טדער ןוא תבש יז זיא ןיײלַא

 ...לָאט ןיא יז טרעה ןעמ ,יניס ןפיוא טגיײטש טינ

 ,ּפָארַא זיא יז ןוא ןביוהרעד זדנוא טָאה יז

 { --} וּפָא טיה הרוּת יד !יז ּפָא טיה :רקיע רעד

 - ךָאנ ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא ,טוג וצ רָאנ ךיז טרעה ריא

 ...ךָאװ רעד טימ סנייא סיוא תבש רעד ךיז טשימ'ס ןוא

 !ךיוא רע - תבש רעד ,ןביוהרעד טרעוו ךָאװ יד

 ...ךָאװ יד ןבָאה ךיוא ןוקיּת םעד םיא ףרַאד סע

 !ךיוא רע - תבש רעד ,ןביוהרעד טרעוו ךָאװ יד

 ...ךיוה יד ןבָאה ךיוא ,ןוקיּת םעד ,םיא ףרַאד סע

 - ךַײא ךרוד ןעמוקַאב ןוקיּת ַא טָאה ךיוה יד

 ...ךַײר ןַײז ןקתמ םַײב ,ריד ,טײקמערָא ,ליוװ

 !טשטנעבעג טַײז - ךָאװ ןיא תבש רעד זיא ןַײרַא

 !שטנעמ ןיא ,ןטשרע ןיא םעטָא סטָאג יו ןיײרַא

 --ךָאװ ַא דגנּכ לוקש זיא תבש ןייא
 ?ךָאנ סָאװ --ַאשנעג ןוא ַאדרַאווט ןוא ווָאבישזג רָאנ
 ,םורבעג ןוא םושזעג רעטשטנעבעג !עשטָאמס
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 .םוא ןטרָאד םוק ךיא ,לטב ןטרָאד רעוו ךיא
 - רעמ ןוא םישישב לטב רעװ ,טינ רעוו ךיא

 ?רעוו ןוא ךיא ןיב סָאװ -- ןדִיי טימ לופ סַאג ַא
 ,שעל ףיוא רעכעה ןוא ַאקסווָאקלַאשרַאמ ףױרַא
 !שי ַא ,ןזעװעג יבר ַא ךיא ןיב טרָאד

 ,סחו-הלילח ,ךימ טָאה טקעמענּפָא טינ
 ...סַאג עשִייוג יד טנקיילרַאפ טינ ךימ ןוא

 !טשינ ,ןיינ - ןדִיי ַײב ,יבר ַא םיױג ַײב
 ...טשימעגסיוא ,טשימרַאּפ ןדִיי טימ ןַײז ביל בָאה'כ

 ןײלַא ךיז ןעק רע ...ןיבר ןייק ףרַאד דיי ַא
 ...ןייטשרַאפ םלוע-לשדונובר ןַײז טימ

 ,רָאּפ יד ןיליפּת יד ,עבלעז יד -- הרוּת יד
 רָאה ןייק שרעדנַא טינ - ארמג עבלעז יד
 שטצווק ַא ךיז טיג'ר - טפערט הכלה ערעווש ַא

 ?שטעג ַא םיא גוט סָאװ ...יז טמוקַאב ןוא ךָאנ ןוא
 ?גיוט סָאװ דובּכ רעד ,רימ גוט סָאװ :גערפ ךימ ןוא

 .גיוא ןַײמ ןופ ,וד לּפַאצרַאװש ַָא !עשרַאװ

 .אי

 - טנעה יד ךיז שַאוו'כ ...טרַאװ -- עשרַאװ עשידִיי

 ,טנעקרעד ךיד בָאה ךיא סָאװ העש יד ַײז טשטנעבעג

 - העש יד זיא טשטנעבעג ןוא טנעקרעד יז בָאה ךיא

 !ָאטיניז עטייווצ ןייק -- עשרַאוװ עשידִיי יד

 !סיורג ,יז זיא סיורג שטָאכ - עטייווצ ןייק טינ ןעק ךיא

 ...סיוא יז עשרַאװ רעשידִיי רעד טימ טשימ טינ

 -- ּפָארַא ןטלעז טרָאד םייױג יד וצ ןיכ'כ ןעוו

 ,ּפָאק ןַײמ ףיוא טַאהעג למַײרטש ַא ךיא בָאה

 בוטש ןיא יצ ,סַאג ןיא יצ ,םייה רעד ןיא רימ ַײב

 ביל בָאה'כ ...ןגָארטעג לטיה ַא ךיא בָאה

 ,ןיילק זיא'ס ןוא טכַײל זיא'ס ...סשידִיי ַא לטיה ַא

 !ןייש סע זיא רַאפרעד - ןדִיי סע ןגָארט'ס ןוא

 !ךַײלג ןַײז ךיַײא ליוו ךיא ...קילייה סע זיא רַאפרעד
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 ,ךַײא וצ ןכילגעג ןעזסיוא ןטימ ,ץרַאה ןטימ

 ,שַאלפ ןיא רוּכיש םיַיב ןַײז ןַײװ רעד טינ ליוו ךיא

 ,שַאט ןיא רשוע םיַײב לדנער רענעדלָאג ןייק

 - םי ןיא ןּפָארט ַא ןצלַאזעג ןַײז ליוו ךיא

 ...םעט םעד ןסיוו וצ ףיוא ןַײז וצ סע ףרַאד ןעמ

 יונעג ןויצ ןַײז דוד יו !עשרַאװ

 ...ױזַא ןעגנוזַאב עשרַאװ ןַײמ ךיוא טלָאװ ךיא

 ,בי

 קנעב ךיא ...עשרַאװ ךָאנ ךיז טקנעב סע !עשרַאװ
 ,גנערדעג רעשנעג םוצ ,ַאה-וה רעקוועלַאנ ןכָאנ
 !ךור ַא - עלימ ןוא !עקישזד !װָאנַארומ ןוא

 !ךוז יג ...םלוע ןטימ סיוא טרָאד ךיז שימ ךיא

 !ןיפעג ןוא ףיוא ךימ ךוז :ץנוק ַא רימ זיַײװַאב

 ...ןיב ךיא ּוװ ,דַיי ןַײמ ,טינ טסייוו וד !טינ טסנעק וד

 ,ַײרט לדיסח ןַײמ טינ טסנעקרעד ,טינ טסנעק וד
 !?יאה ילוּכ יאמ זיא ...ןיבר ןַײד טינ טסנעקרעד
 !טינ זיא - טינ טסנעקרעד ?קוליח רעד זיא סָאװ זיא
 ,דִיי ןרעדעווטעי ןָא טנַאה ןרַאפ ּפַאכ וד

 ,ןַײמ לדיסח ,ָא ,למַײרטש ַא םיא ןָא וט

 !ןַײז ריד ,לזמ טימ ,יבר ַא רע לָאז ןוא

 ?יוו טינ םיא גערפ ןוא םיא סָאװ טינ רָאנ גערפ וד
 יצרַאפ לטרַאג ַא ,למיײרטש ַא םיא ןָא וט

 - טשרָאקָא רעטסוש ַא ,רעדַײנש ַא ןַײז געמ רע
 ,שרָאפ טינ ,ןטכענ זיא רע ןעוועג סָאװ גערפ טינ

 - ןָאט ןַײז ףיוא גערפ טינ ,לדנַאה ןַײז ףיוא גערפ טינ

 ,ןָא םיא ּפַאכ ,סַאג ןיא ןדִיי ןדעי ןָא ּפַאכ
 - ךוּת ןיא סע זיא רע !יבר :ךיוה םיא ףור ןוא
 .ךָאנ םיא ךָאנ ייג ןוא !יבר ,םיא יבר :ףור
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 .גי

 ןיימ ךיא ,עשרַאװ עקַאט ןיימ ךיא !עשרַאװ

 ןח ןשידִיי םעד ,קילבנָא ןשידִיי םעד

 {,ןדנַאנַא טימ ץלַא ףיוא ןסָאגעגסױא טגיל סָאװ

 טנַאװ ַא ןופ ןייטש ַא ...ןסיורד ןיא אקווד ןוא

 ןייטש ַא ָאי ,ןייטש ַא !שודק :ךיוה ךָאד טפור

 !ןיימ ךיא סָאװ טָא ?שידִיי טסייטשרַאפ -- :ךרָאה ,ךרָאה

 קורב ןופ רענייטש ףיוא וליפַא זַא :טסייה סָאד

 קוק ,קוק ...הניכש עשידִיי יד ,יז טור

 ,ייז ןָא ךיז בַײר ןוא ךיז רַאש ןוא ,ךיז יירפ ןוא

 ...ייוװ טינ ייז טוט סע - ןדִיי יו ןענעז ייז

 ,ריד לו זיא -- םיא ןָא ךיז טסבַײר וד זַא דִי ַא

 ,ריוושעג ַא ךַײא ןופ רע טָאה רעמָאט ...םיא ליוװ ןוא

 - סיורג יװ ,ןטלַאהַאב רעטָאלב ַא יצ דנּוװ ַא

 סיוא ךיז טרעטייא ןוא סע ךיז ןופ סע טצַאלּפ

 - םייהעג לברַא ןיא ףיט סיוא ךיז טרעטייא

 ...םיהַא ןסַאג ןופ ןדִיי טינ ךיז טלַײא

 ,טפעהַאב ךיז יװ ןוא ןָאטעג ביר ַא ךיז טָאה ריא

 !טפעשעג ַא טכַאמ ןוא ךיז טנעקַאב ,ךיז טנעקַאב

 ,דנּוװ יד טנקירט סע ,טינ טדָאש'ס !ךיז טרעּפמַא

 .טנוזעג יא ,שירפ יא עדייב םײהַא טמוק ריא

 .די

 !רָאה ןייק טינ טדָאש סע !ךיז טגירק ,ךיז טרעּפמַא

 !רָאג ךָאד טנרעל ריא ?רחסמ ַא ריא טכַאמ יצ

 - טַײשרַאפ רּכממו-חקמ רעד סע טָאה יצ

 ?טַײרטש םעד ,םיא טקעוװרעד ,ארמג יד רָאג יצ

 ,ןָא זייב ךיז טקוק ריא ,ךעלקנעב ןופ ףיוא טגנירּפש ריא

 ?ןָאילימ ַא טלעג יצ הכלה ַא טניימ ריא

 - טניימעג עדייב ריא ,ןבָאה טלָאז ריא סָאװ רָאנ

 !סנייא ץלַא -- הרוּת יצ אירטו-אלקש ַא
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 יירד ַא רָאנ טיג ריא ,טינ טסיופ יד ךָאד טבייה ריא

 ייווַצ יד ,עבָארג יד רעגניפ ערעַײא טימ

 ...טשּפ םעד טנרעל ןוא ,"היַאר-ָאהו" יד טגנערב ןוא

 !טַאלב ַא ארמג יצ ,רחסמ ַא יצ סנייא ץלַא

 ,ןָאט רעקיבלעז רעד ,ןוגינ רעקיבלעז רעד

 .ןָא זייב ךיז טקוק ריא ,ךעלקנעב יד ןופ טגנירּפש ריא

 ,זַײװַאב ַא טגנערב ריא ,ףיוא ןיד םעד דלַאב טשימ ריא

 ,טסַײר ןוא ךיז דרָאב רענעגייא רעד רַאפ טּפַאכ ריא

 ,ּפָאק טלַאה דגנּכש-דצ רעד ,טינ טפלעה סע

 ,ּפָא ךַײא טייג סעּכ רעד !וקיּת זיא ...טרעגייוו ןוא

 - שטנּוװ סנרעדעי ךָאנ ןוא טכַאמעג זיא טפעשעג'ס

 .שטנוּפ םעד וצ ,ךַײא טימ "לּכהש" םוצ ךימ טפור

 .וט

 סיּפַאכ ןוא לּכהש רעכיג ךַאמ ,ָאי ...שטנוּפ ַא

 ,סּפַאנש ןטמערַאװעג םעד סיוא םיא קידייל ןוא

 !סוּכ םעד ,םיא סיוא קנירט םערַאװ זיא רע ןמזילּכ

 סָאװ רַאפ :דיסח ַא סנַײמ טגערפעג לָאמ ןייא בָאה'כ

 סייוו ךיא יו -- סטלַאק ַא ןופ ?הקשמ ַא ןעמערַאװ

 !סייה זדנוא ךָאד ךיוא טרעוו ןפנָארב קנורט ןטלַאק ַא ןופ

 ךיז ַײב ,עקַאט רעװעשרַאװ ַא -- דיסח ןַײמ

 ,ךיג טינ טרעפטנע רע - םייה ןיַײז ,עשרַאװ ןַײז ןיא

 ,ךָאד-המ ,יבר" ...ךיז טעקנָאי ,ךיז טעקנָאי רע

 ךָאנ זדנוא רערעמ ...ָאי ,טמערַאװ סע ,ָאי ...סטלַאק ַא

 ...ךיוה ןעמערַאװ ַא טימ סוּכ ַא הקשמ

 ,ךיוא ךָאד ןעקנירט ,ןדִיי-םּתס ,ןדִיי

 ...ןימ ןרעדנַא ןופ רעבָא זיא "לּכהש" רעד

 ן"|יןיזדַאר ןופ טירב סָאװ "לּכהש" רעד טינ זיא'ס

 דייר טינ ,- יבר רעד סיוא טַײרש !רעװַאשרַאװ

 דיירפ יד טינ ףרַאד'ס ...ןדִיי-םּתס ףיוא ,ןדִיי ףיוא

 !טילּפ רעד ףיוא ךיוי יו טמערַאװעג ןרעוו

 דיי ַא םּתס.,םּתס יװ ...!שטנוּפ ןַײד ריד םענ
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 - ש"יי ןטושּפ עלעזעלג ַא ךיא טלַאק קנירט

 ...שַא טרעוו ,טמערַאװעג ןליוק ףיוא בוא ,ץרַאה ַא

 ,זט

 דיי ַא ,עשרַאװ עשידִיי יד !עשרַאװ

 ...טירב ןוא עריא ןיא ןסַאג יד ןיא טנערב

 ןענעג ,רָאנ ןענעג ...טירב רע :ךיז טכוד סע

 !ןעזרעד ךָאד הנס םעד טסָאה ...הנס םוצ השמ יו

 :עז - םיא וצ וצ רעטנענ טסמוק וד רעדייא רָאנ

 !הנס ַא טסיב ךיוא וד - ןגעקטנַא ריד טייג רע

 ,םַאטש ַא - ןקורט ןוא ןרָאד ַא - רעגָאמ

 !םַאלּפ רעקילייה רעד - ןגיוא יד ןעמַאלפ ךַײא

 קרַאטש ףיוא טרעקַאלפ רע ...טינ טירב ןוא רָאנ טנערב רע

 ...גרַאב קיטש ַא הנס רעד יװ טָאטש קיטש ַא טכַײלַאב

 ,ןַיײא טוג ךיז קוק ןוא ךיז טכיל ןַײז ןיא לעטש וד

 ,ןַײש ןַײז ןיא םורַא עשרַאװ ףיוא ךיז קוק

 ,טַײטַאב סָאװ ,שטַײט םעד ,םיא יײטשרַאפ ןוא סייוו ןוא

 ...טַײצ רעד ןופ ףיול םעניא דיי עלעטניּפ םענופ

 - טסיוו רעדעוװטעי ןיא לארׂשי-חצנ םעד

 !טסיב וד רעװ ,ןיײלַא וד ייטשרַאפ ןוא סייוו ןוא

 טצעי ןופ סָאװ רעד ךָאד זיא לָאמ ַא ןופ דיי רעד

 !טצעל יד יו טשרע יד - רחואמו םדקומ ןיא

 - דיי םענופ טצעל יד יװ טשרע יד עטַײװ יד

 !טימ עשידִיי ,ענעדלָאג יד !עשרַאװ

 זי

 !טגָאמ ריא ,םייחל ַא טכַאמ ןוא טלדנַאה

 טגָאזעג יו -- טקנירט ןוא טלדנַאה רע זַא דיי ַא

 - קַאמשעג הרוּת יד ןענרעל טלָאװ רע יװ זיא

 !קַאנק ןטימ טקנירט ןוא קשח טימ טלדנַאה

 - ףיוקרַאפ םַײב ױזַא ,ןפיוק םַײב ךיז טגניד
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 ...ףױרַא ןשָארג ַא ןוא ּפָארַא ןשָארג ַא

 ױזַא -- הָלָיָלְו םָמֹוי הָּב ָתיִָהְ
 !יונעג ,ןתמו-אׂשמ ַא ַײב ךיוא

 - שמ אל ומּוקממ ןופ קרַאטש טינ רָאנ טלַאה

 ז...ן'שקשינ ...השקשינ ...לּכה-ךס םעד ךַאמ

 - שַאט יד זיא לופ ןוא קידייל עצילָאּפ יד

 !ש"יי עלעשעלפ ןַײד וצ םוק ךיא ,ךימ ףור

 ,תירב ַא ףױא ,ךימ הנותח ַא ףיוא טספור
 ?זיא סָאװ ...ךימ ףור ,ךימ רחסמ ַא ךָאנ ךיוא ףור
 ,טוט ריא סָאװ ,טכַאמ ריא סָאװ ץלַא !רעװַאשרַאװ

 !טוג זיא ןוא ליוװ זיא ,טקיליײהעג ,קילײה זיא
 - ףיט טציז ןּפָארּפ רעד !הקשמ שַאלפ יד רעהַא

 ףיש יז רענַײמ ףיוא ךַאלפטנַאה רעד ףיוא לעטש ךיא

 ?סָאװ וצ ,ןּפָארּפ םעד ,םיא ךוז טינ ָא ...סיש ןוא
 .סוּכ רעד ןיוש לופ ןוא ןפָא ןיוש זיא שַאלפ יד

 .חי

 ,שַאלפ יד ,עטּפָארּפרַאפ יד טכַײל יז ןפע ךיא

 !שַאט רעַײא ףיוא ךיא ןפע ךָאנ רעטכַײל

 !ןעװעג ןפָא זיאיז ...ןענ'פע טינ יז ףרַאד ךיא

 !ןעשעג סע זיא - ךַײא סע גָאז ךיא רעדייא

 ,טכַאמעג םיא טפעשעג ןטוג םעד טָאה ריא טינ

 !טכַאמשרַאפ עקנַארק ןוא טנלע ךעלמימותי

 ,ןיהַא -- רעלעטיּפש ,סהרוּת-דומלּת יד ןיא

 ...סניוועג עסיורג סָאד ןלַאפעג זיא טרָאד

 - יה טשינ ןוא יה ןופ םידרוי ,ענעלַאפעג

 !יד רָאנ ןרָאװעג ןענעז טכירעגפיוא

 - ןַײװ זָאלג םוצ ּפָארַא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא

 ,ןַײרַא ןוא ךַײא וצ טנפעעג רָאנ ריט יד

 - ךַײא ַײב ,ןטיירגעג םעד שיט םעד ַײב ףערט ךיא

 ...ךַײר יו םערָא רעמ ...ןדִיי עמערָא

 !שיפ יד םערָא רַאּפ ,גנירעה רעד זיא ךַײר רַאפ
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 !שיט םַײב עלַא ךיז ןייגליווו טזָאל ,ךיז טשַאװ

 - טפעהַאב ש"יי ...סנייא טרעוו ,םייחל ַא טכַאמ

 !טפעשעג עטוג סָאד ,םיא טכַאמעג טָאה ריא טינ

 טָאה רע ,רע ,ומש-ךורב ,אוה-ךורב טָאג

 !טָאג ,זדנוא ַײז טביולעג ןוא טשטנעבעג ...ן'טכַאמעג

 .טי

 סיורג ןרעזדנוא ןיא קילגמוא םעד ןיא ,טצעי ןוא

 סױרַא ךָאד טניײש יז ,זדנוא טסיירט ַא עשרַאװ זיא

 ,םורַא זדנוא טמענ סָאװ ןסיורג ןיא ,ךשוח ןיא

 .םוא טינ זדנוא טגנערב ןעמ ּוװ טרָא ןייק טינ ,ָאטינ

 !דָאב עקיטולב ןייא -- "עינרעבוג" עצנַאג יד

 !טָאג ,ָא -- דנַאלסור ןוא ,ענִיַארקוא ,עטיל ץנַאג

 ,טלעוו רעד ףיוא ןײלַא ,ָאד ןיילַא ךָאד טסבַײלב וד

 !טלעצעג ןַײז טנערברַאפ ,םיא ָאטשינ ןיוש קלָאפ ןַײד

 ןָא ןוא ָאד דרע'רד ףיוא שרדמ-תיב ַא ןָא

 ?ןָאט ןעד וטסעוו סָאװ ןדִיי ןָא ...ןדִיי

 ?רערט ַא ליטש טזָאל רעװ ?םילהּת {םעניא} טגָאז רעוו
 ?דרע רעד ףיוא טסיזמוא ןדַײל טעװ רעוו ?רעוו ןוא

 - וד ןוא ?למיה םוצ ןגיוא ענַײז טבייה רעוו

 ?ּוװ ןוא ןעמעוו גָאז ?וטסקיש ןעמעוו -- טסיירט ןַײד

 !טינ ךָאד םייוג יד ?ןבָאה ןעד יז ףרַאד רעו

 דיי רעטעגרהעג ַא ףרַאד סָאװ ?ןדִיי ןוא

 טסיזמוא ןיײשנוז ןיַײד יו טלַאפ יז ?טסיירט ןַײד ןיוש

 ,..טסיוו ענעבָארגעצ רעדלעפ ןיא ,םירבק ףיוא

 ,יירפ סעּפע ּפָא ךָאנ טמעטָא יז ,עשרַאװ ןייא

 !ייב טצעי ןעמַאמ רעד רעטפניפ רעזדנוא טָאג ייטש

 דנַאנַא ךָאנ טקיש יז ,ךימ טפור יז -- עשרַאװ

 !דנַאל'ס ףיוא טינ בַײלב ָא :סָאטױא ףיוא סָאטױא
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 - ןײלַא ךיא ...ךיא ?ןבָאה ךימ ריא טפרַאד סָאװ"

 ,ןייג טינ לעװ ךיא רָאנ ...רערעמ ךיַײא ךָאד ףרַאד ךיא

 - טסערּפעגנעמַאזוצ ןגנע ןיא ָאטעג ןיא

 ,טסערעד ריא טינ ןוא טרָאד טקנירטרעד ריא טינ

 ,סיוא טייג ןעמ ,ךַײא ַײב ןסַאג יד ןיא טברַאטש ןעמ

 סױרַא עטיוט יד טעקַאנ בוטש ןופ טפרַאװ ןעמ

 - טיונ יד ךעלקערש ןוא ,טנלע רעד זיא סיורג ןוא

 ,טיוט ןופ רעקרַאטש זייז !עשרַאװ ,רעבָא טבעל יז

 !ןיהַא טינ רָאפ ךיא !ןבָאה טינ ךימ ףרַאד יז

 ...ןילבול ןופ רימ וצ תועידי ןעמוק סע

 - רעמ טינ ןיוש ךיוא ךימ ףרַאד ןילבול :ארומ בָאה'כ

 ...דרע רעד ןופ ןילבול יז טרעוו טקעמענּפָא

 - ךיוא ייז רענייטש יד ,ןביַײלב יז -- רעזיַײה יד

 ...ךיור יו טינ ךיור ןיא ןרעוו ייז -- ןדִיי

 !ויפ -- ןוא סענָאגַאװ ןיא יד ןוא ,ןעמ טסיש יד

 {?ןּוװַא טינ טסייוו ןעמ ...רעדלעפ ןיא עטסיו ןיא

 בָאה ךיא ...טרָאד ךייא וצ עשרַאװ ןייק טינ רָאפ ךיא

 ...ֿפָאק םַײב יבר רעד ךיז טּפַאכ'ס ןוא {"ן...היוול ַא

 גנַאזעג ןטייווצ ןופ ףוס

 'ג גנַאזעג

 ,טדנעלרַאפ זיא ןילבול -- היוול ַא בָאה ךיא

 ,טדנעשעג תורוּת יד ,ןלוש יד בורח
 טסיוװרַאפ ןעמייה ןוא רעזַײה עשידִיי יד
 ,טסיזמוא רעטצנעפ יד ןיא ןַײרַא טנַײש ןוז יד
 - ןַײרַא רעטצנעפ ןיא ךיז גָאט רעד טסַײר טסיזמוא
 ןַײז הנהנ לָאז סָאװ רענייק טינ טרָאד ָאטינ
 ביוש רעד ףיוא ץנַאלג ןעמערַאװ םעד ןופ ,טכיל םעד ןופ
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 ביולג ךיא :ןגָאז ןוא ןעמָאנ ןַײז ןעקנַאד לָאז סָאװ

 ,סיורג טייקיטכיל ןַײד טימ טמוק סָאװ דסח ןַײד ןיא

 סױרַא ריד טמוק סָאװ ,רעטָאפ-עטַאט ,סָאװ רָאנ

 ,רעהַא ָאד ּפָארַא רָאלק טכיל ןַײד םיא טסקיש וד סָאװ

 ...רעמ ָאד ייז ָאטינ ,רענייק טינ ,ָאד ָאטינ

 ,בוטש רעד ןיא ָאד ענעסָאשעג יד ץוחַא

 ,בורג ַא ןיא יו ןוא ךָאנ טעב ןיא ןגיל יז

 ,טולב רענעגייא ןיא ןוא טעב םענעגייא ןיא

 ,טורַאב ןוא טמוטשרַאפ ןגיל ,ןיוש ןגיל ייז

 ,טעב ןיא עטיוט יד ףיוא טכיל ןַײד טלַאפ טסיזמוא

 ,טעלג רעדעי טסיזמוא ,ןשוק ענַײד טסיזמוא

 ,רערט ןַײמ יו טסיזמוא טלַאפ ,טָאג רעסיורג ,טכיל ןַײד

 !רעמ טינ ןגיוא ערעייז ןענעפע ייז

 -סַאג רעד ףיוא ױזַא ןוא רעזַײה יד ןיא ױזַא

 !סַאנ יו ןוא טור יװ רענילבול ןְסַאג ,ָא

 --טולב םענופ טור ןוא ןרערט יד ןופ סַאנ

 !טוג ןיוש זיא ךיַיא ,עטעגרהרעד ,ךיַײא ליױװ

 ּפָאק ןטרעטעמשעצ ןופ ךרַאמ רעקיטש םגה

 ,ּפָארַא רעיױמ ןופ ןטיוט םוצ ןקוק

 .דמערפ ןוא טלַאק ,קנַאדעג ןָא ,ןָא םיא ןקוק

 !ּפמעט ױזַא טסיב וד ,חומ רעשידִיי ,ָא

 טירבעג ןוא טנערבעג ,טשרע טכַארטעג סָאװ סייה טסָאה

 ...דָיי םעד ,ןטיוט םעד ,ןיוש טוג םיא זיא'ס ...ןיוש ןוא

 ן...ןטיור ךַאלרַאש טולב ןַײז םערַאװ ךָאנ זיא'ס םגה

 ,טיוט טינ ןענעז סָאװ עטױט יד זיא טכעלש

 ,רעווש ךעבענ טוט ןטימ ךָאנ ךיז ןעלגנַאר סָאװ

 ,רעהַא טינ ,ןיהַא טינ ,קורב ןפיוא ,סַאג ןיא

 --רָאװ ןוא טנגיל ןופ ץענערג רעד ףיוא טגיל ןעמ

 ...רָאג זיב ןסָאשרעד טינ ןוא ענעסָאשעג

 !סיוא זדנוא ןיא שעל ָא ,ןבעל שירענגיל ,ָא
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 סיוש ןַײד ןיא ןַײרַא ,זיא רָאװ סָאװ ,זדנוא ,טיױט ,םענ

 .ליוק יד טכעלש טליצעג טייקסטכעלש תמחמ שטַײד רעד טָאה'ס
 !ליוװ ,ָאד ןדיי עטעגרהעג יד לױװ

 - קרעמ יד ףיוא ױזַא ,ןסַאג יד ןיא ױזַא

 ,קרעק יד ןגיובעג ,ןכָארברַאפ טנעה - טפיול ןעמ

 ןיז ןוא רעטכעט ןוא סעטַאט ןוא סעמַאמ

 ?ןיהַא ּוװ טגָאז ,ָא ,ןדִיי ,סע ריא טפיול ּוװ
 טגָאזעג ס'נטלָאװ רימ -- ןסיוו ןטלָאװ רימ ןעוו"
 זיי ...ןטגָאיעג ןרעוו רימ ּוװ ס'טסייוו רענייק ...טגָאי ןעמ
 - ּפָארַא ךיז טזָאל רע ןוא לױק ַא טפערט ןוז םעד

 .ּפָא טינ ךיז טלעטש ןוא רעטַַײװ טפיול עטַאט רעד
 -ַײלב ַא יװ טלַאפ ןוא עמַאמ ַא רענייב-טיוה

 ...יברַאפ ריא טפיול ןוא סע טעז יז רעטכָאט יד
 "...ָאי ,ָאי ,זדנוא טגָאי עמ" ...!רענייק טינ ךָאד טגָאי סע
 !ָאטשינ ןוא --סָאש ַא ,סָאטזיװוא יד ןופ טסיש ןעמ

 ...סע-סע םעד ָאטשינ ,ָאטױא םעד םיא ָאטשינ
 ,תמ ַא טגיל סַאג ןיא ,רעמ דַיי רעד ןיוש ָאטשינ

 ,טפערט ןעמ ןוא סױרַא סָאטױא יד ןופ טסיש ןעמ

 טפעלּפעג ןפיול ןַײז ןיא טרעוו סָאװ םעד לױװ

 ףיול ןַײז ןטימ ןיא םעניפָארטעג םעד ליױװ

 ,ףיוה ןַײז ןיא ,סַאג ןיא ןלַאפעג רעוו לױװ

 - זיוה ןַײז ןופ ּפערט יד ףיוא ,טעב ןַײז ןיא ,בוטש ןַײז ןיא

 !סױא --ןוא - ןבָארגַאב טינ שטָאכ ןוא ןברָאטשעג

 ?טױט ָאזַא טָא טימ םולש טכַאמ רע ...סיוא ...סיוא
 ,טיונק ריא טימ סיוא טייג לטכיל ןבלח ַא

 !ןיינ ,ןיינ ,למיה ןיא עטַאט ,רעבָא שטנעמ
 וע; לע - !ןייבעג ןַײז דרע'רד ףיוא רעביא ךָאד טזָאל שטנעמ
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 ,ביוטש עלעגרעב ןַײז ןבָאה ךָאד ףרַאד שטנעמ ַא

 ,..בױל ןַײז ןגָאז םיא ,טרָאד רערט ַא ןזָאל וצ

 -- ןייטש ַא ןופ ןעוו ןענײלּפָארַא ןעמָאנ ןַײז

 ,ןיינ ָא ,םלוע-לשיונובר ,טינ זָאלרעד

 - קורב ןפיוא ךיז ןרעגלַאװ טינ יז זָאל

 קוק ,טינ ןדִיי עקיד'בעל יד ףיוא טסקוק וד

 ףױרַא ןביוה ייז עטיוט יד ...עטיוט יד ףיוא

 -- ףוס ןיא םוצ ,ריד וצ ןגיוא ענעשָאלרַאפ

 ,..ייוו ,ייוו - ןדִיי יד ,עטיוט יד ,ייז טכַארטַאב

 ,ייז טימ ןסַאג עלַא לופ ךָאד ןענעז סע

 ,קרעמ ןוא ןרעווקס ןוא ןסַאג עלַא !ןילבול ץנַאג

 !גרעב -- עשידִיי ךיז םיתמ ןרעגלַאװ סע

 לָאצ ַא ןָא טיוטעג ,עלַא עטעגרהעג

 ;לוק ןייא ןיא ריד וצ ןעַײרש ייז עלַא ןוא

 ,טיונ רעזדנוא ןיא ,זדנוא ןבעל םַײב טינ טספלעה וד"

 "!טיוט ןיוש ןענעז סָאװ ,טָאג ,יד טימ דסח וט

 -- ּפָאק ןַײז רעטנורַא רעווש טזָאל רע -- יבר רעד
 ...ּפָארַא ערעווש ןעּפַאק בָאב יװ ןרערט ןוא

 סָאװ רַאפ - רע טנייוו ןוא ?יבר רעד ,רע טנייוו סָאװ
 זָאל טינ ?רעטנורַא ףיט ּפָאק םעד ,רע טזָאל
 !ןייװ ןוא ןגיוא יד ייז ףיוא ביוה ,םיא ּפָארַא ,ָא
 ...ןייגעצ ָאד רעצ ןַײד ןיא טנעוו יד ןלָאז ןוא
 - רערט ןַײד ,עלופ ןַײד ,עלַא ןלָאז ןעז ןוא
 ...רעווש םענַײד ּפָאק םעד ,םיא ּפָארַא טינ זָאל ָא
 .ןעשעג זיא'ס סָאװ סָאד ןענייװַאב טינ ליטש טסרָאט
 ...ןעז יז ןעמ לָאז ָא ,טינ רערט יד ,יז טלַאהַאב
 - טלַאהַאב טינ ץרַאמש ןַײד ,ףיט ץכערק ןַײד טינ קיטשרעד
 !דלַאװג ַא טימ ןייוו ןוא ךיז לוק ןפיוא ץכערקעצ
 ,ךָארב יד סיוא ךיוה ףור ,קיטייוו םעד טַײװ סיוא ַײרש
 ...ךָאל ַא למיה ןיא טכַאמ ,דרע יד טלַאּפש דלַאװג ןַײד
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 - ּפָארַא טמוק טָאג ןוא ףיט ףיוא טגנירּפש לװַײט רעד

 ,ּפָאק םעד ,ןרעווש םעד ,רעטנורַא טינ זָאל ,ָא

 - טלעטשרַאפ טינ רערט ןַײד ,ןפָא גיוא ןיא רערט ןַײד

 ,טלעוו רעקידניז רעד ,ריא ץנַאג ןעלסיירטפיוא לָאז

 טי - רערט ןַײד ןיא טלעוו יד ךיז ןעזרעד יז לָאז ,ָא

 .רעווש םענַײד ּפָאק םעד ,םיא ּפָארַא טינ זָאל ,ָא
 ד

 !לעטשרַאפ ,טינ ןייוו ָא ...ךיז טנייוועצ יבר רעד
 ...טלעוו יד ס'לָאז ןעז טינ ,םינּפ סָאד ריד לעטשרַאפ

 ךָא - ךעבענ טלעוו יד !טלעוו יד ךַא ,טלעוו יד

 ...ךָאנ ןרעוו טמעשרַאפ ,םולשו-סח ,ןעק יז

 -- סחו-הלילח ,ןָאטנָא ךיז הׂשעמ ַא

 ...סַאּפש םעד ןעזוצ ןופ ןוא ליױרג םעד ןָאטּפָא ןופ

 !ייא -- ריא ןגָאלּפ ןבייהנָא ןעק ןסיוועג'ס
 ...ייברעד טינ טלַאה סע רָאנ - סטלעוו רעד ,ןסיוועג'ס

 --וצ ךיז טקוק טלעוו יד ,סינכַאמ ייז ןשטַײד
 יוד ,גָאז ?רעגרע זיא ןדייב ייז ןופ רעוו ,ָא
 !ןיינ ,ןיינ ,ןרעווש םעד טינ ּפָאק םעד םיא בייה ,ןיינ

 .ןייוועג ןַײד ,טלעוו יד ןרעה טינ יז לָאז ןוא

 ,רערט ןַײד ןיא ךיז עקיצומש ַא ןעלגיּפש טינ

 ,רעמ יז טביל דניז יד ,םיאיבנ יד ביל טָאה'ז
 ,ץרַאװש זיא שפנ רעד ,ךיז גיוא ריא טלסַײװ סע
 ,ץרַאה ןיא הׂשעמ-תעב ךיז טּפַאלק ןוא טקידניז יז
 ,ךַארּפש ריא לדייא ןוא ןטכַארט ריא זיא בָארג ןוא
 ...ך"נּת רעד טנַאה ןיא ןליורג ןביז ץרַאה ןיא
 !ןיינ ,טינ םיא בייה ,ָא ,ףיוא ּפָאק םעד טינ בייה ,ָא

 .טסנייוו וד יו ,טלעוו יד ,ךיד ןעז טינ יז לָאז ןוא

 ז
 ,טלעוו רעד ןופ טכַארט רעװ ...טלעוו יד ,ךַא ,טלעוו יד
 ,טלעצעג ןיא ריא ןופ ןמיס ןייק טינ ,ָאטינ
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 ,ורוצ יז לַײװרעד טזָאל טלעצעג סיבר םעד

 ,אוה-ךורב טָאג רָאנ ,רענייק ןטרָאד ָאטינ

 ,טנייוועצ ךיז טָאה רע - יבר רעד ,יבר רעד
 סנייא ץלַא םיא ןזיא} סע ןוא טָאג רַאפ ךיז טנייוװעצ

 - טינ םיא יז טעז יצ ,םיא טלעוו יד יז טעז יצ

 ,דָיי רעד רּתסֹנ רעד ,ּפָא טלעוו יד טנקייל רע
 טָאג ןיא טנקייל יז יו ריא ןיא טנקייל רע
 טָאה רע ןכלעוו רַאפ ,טצעי טנייװ רע ןכלעוו רַאפ

 -- ּפָאק ןטגָאטיײוװעצ ,ןרעווש םעד ןפרָאװרַאפ

 .ּפָארַא םיא טזָאל ןוא טלפייווצרַאפ םיא טבייה רע

 ,ןַײּפ סטָאג ןעזוצ טינ ,יבר רעד ,טינ ןעק רע
 ,ןַײרַא םינּפ ןיא ןקוק טינ םיא ןעק רע
 - טמעלקרַאפ ןצרַאה ןיא ,טנקלָאװרַאפ םינּפ ןיא

 {,ןטמעשרַאפ ךיז טָאה רע ,ךעבענ ,רעטשרעבייא רעד
 { -- ןסיטש ןַײז םיוק טרעה ןעמ ,רעליטש טנייוו יבר רעד

 םיא ףיוא תונמחר רעניזדַאר רעד ,טָאה רע

 - רערט ןַײז טימ סייה סייה ,ךיז טקיטש טָאג ןוא - טנייוװ רע
 .רעווש ּפָארַא ּפָאק םעד רעניזדַאר רעד טזָאל'ס ןוא

 - טקישעג עשרַאװ ןופ חילש ַא טמוק דלַאב

 קילב ַא םוטש טפרַאװ רע ,םיא ןיַײרַא ליטש טזָאל ןעמ

 ,לַײז ַא ןכָארבעג ,יבר רעד ...ןיבר ןפיוא

 לַײװ ַא ךָאנ טרַאװ רע ...טינ טרעה ,טינ םיא טעז רע

 :טייהרעליטש טגָאז ןוא ןיבר םוצ וצ טייג ןוא

 ,טיירג טייטש ָאטיױא רעד ,עשרַאװ ןייק ,יבר ,רָאפ

 ...רָאג זיב רעכיז ןוא רעטכַאמרַאפ ַא זיא רע

 !רָאּפ ,ויניבר ,רָאּפ" "!עשרַאװ ןייק טינ רָאפ ךיא"

 ,זיוה ןרַאפ טייטש רע ,ןיוש ָאד זיא ָאטױא רעד

 ,סױרַא יבר ,םוק ...שטיַײד ַא רעפָאש רעד

 "...טרַאװ עשרַאװ ,זדנוא טימ עשרַאװ ןייק רָאפ ,רָאפ ןוא

 :טרַאה םיא טרעפטנע רע ,ןיוש זייב זיא יבר רעד
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 !רָאפ ,ויניבר רָאפ" "!עשרַאװ ןייק טינ רָאפ ךיא"

 ,רָאּפש ךיא בָאה טלעג ןוא ןיוש טיירג זיא ָאטױא רעד

 - סיורג טינ הנּכס יד ,געוו רעד רעכיז שטָאכ

 ...סיוא ךיז ןפיוק רימ -- קילגמוא ןַא רעמָאט רָאנ

 טרַאג יז ,עשרַאװ ןייק יבר ,ךַײא ןעגנערב רימ

 "...טרַאװ עשרַאװ ...ךיז ַײב ןבָאה ךיַײא ...ךיַײא ןעז

 בָאה ךיא ...!עשרַאװ ןייק טינ רָאפ ךיא ,טינ רָאפ ךיא"

 .ּפָארַא רעווש ּפָאק רעד םיא טלַאפ'ס ןוא "..היוול ַא

 ,ריט {ןַײד) ַײב טייטש רע - ָאטיוא רעד ,יבר ָא

 !רימ ייוו" ...יבר ָא ,ריד {ס}יױא טקוק עשרַאװ ןוא

 !טָאטש יד עשרַאװ ,רימ סיוא טקוק עשרַאװ

 !טָאג ןיַײמ ךימ טסייה סע ןעוו ןיילַא !טינ רָאפ ךיא

 טלָאװ ךיא ,איבנה הנוי ןיב ךיא ,ךיא ןעוו

 טלָאװעג טלָאװ ךיא ,ָאי ...הֹווניִנ ןייק ןעגנַאגעג

 --יפ יד ,םייוג יד ,הוונינ ןעװעטַאר

 ...יז יו קידניז טינ רעבָא זיא עשרַאװ

 טינ רימ ךָאד ףרַאד יז -- עשרַאװ ןיַײמ ,עשרַאװ

 ,דיי ַא םענייא ןעװעטַאר לו עשרַאװ

 ליוו יז ,רָאג ךימ ןעװעטַאר ליוו עשרַאװ

 ,ליטש רעד ןיא ,ךיג רעד ףיוא ךימ ןריפקעװַא

 !רעהַא ...וצ טלעג ןוא ָאטױא ןַא רימ טקיש יז

 !רעמ ,ביג רערעמ ןוא ,רימ טלעג סָאד ביג רעהַא

 -- ךס ַא רָאג ,ךס ַא ,רעטלעג יד ייז ףרַאד ךיא

 ...ךָאנ רימ רעטלעג ןקישוצ רימ ןלָאז ייז

 דיי ַא רעטױט ַא ...עטיוט ןעװעטַאר ףרַאד'כ

 ...טישרַאפ ןרעוו ליוו ,רבק ַא ךָאנ טצכעל

 --ור ןַײז ןיא ןַײרַא ...החונמ ןבָאה ליוו

 "!וצ טלעג-הרובק טקיש ,ןדִיי ,טלעג-הרובק
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 -- םייהעג -- ןעמוקעג יוװ טדניוושרַאפ חילש רעד

 ,םייה ןַײז ןופ קעװַא זיא ךיוא רע --יבר רעד

 -- ךיג ףיוא ךיז ןָאטעגרעביא טָאה יבר רעד

 ,ךיז ףיוא ןפרָאװרַאפ עקטרוק ענרעדעל ַא

 -- זדלַאה םורַא לַאש ַא ןטיור ַא טלקיוװרַאפ

 ,ץלַא סָאד -- לוויטש ןוא קעשַאד ןקיצנַאלג ַא

 ,דנָאלב ןוא ךיוה ױג ַא -- רעדיילק עשִייוג

 !טנָאקרעד ןיבר םעד טינ טָאה ןיציבר יד

 ,טלעטשרַאפ ךיז טָאה רע ,יבר רעד ,יבר רעד

 ,טלעג טימ לופ קַאז ַא סעצײלּפ יד ףיוא טמענ רע

 סױרַא סעציײלּפ יד ףיוא קַאז ןטימ טייג ןוא

 ,זיוה ןַײז ןופ טרעהעג טינ ןעזעג טינ -- ליטש

 - ױזַא ןסַאג רעװַאדָאלוװ יד ךרוד טזיײרּפש ןוא

 ?ױג ַא סע זיא יצ ?יבר רעד סע זיא יצ

 ?ןיהַא ּוװ גָאז ,ָא ?וטסייג ּווװ ,יבר

 ,ןילבול ַײב ,םורַא ןגעוו ףיוא ,רעפרעד ןיא

 :קוק ,קוק -- רעדלעוו ןיא ,עטסיװ ןיא רעדלעפ ןיא

 .גוצ ַא - עטכַאמרַאפ סענָאגַאװ ןעייטש טָא

 ?ףיוא ייז טנפע רעװ --סענָאגַאװ עטיוט יד

 !ףיוק ךיא ?םיתמ יד רימ טפיוקרַאפ רעוװ ?רעוו ןוא

 .אי

 טרַאּפשרַאפ סענָאגַאװ יד ףיוא טנפע !ףיוק ךיא

 .טרַאװ ךיא ָאד רימ וצ עטױט ענַײמ טגנערב ןוא

 ,ךָאװ ַא ןיוש טעמּכ ָאד דלעפ ןיא טייטש גוצ רעד

 ,ךָא ןייק ,טינ ץכערק ןייק ןטרָאד ןופ ךיז טרעה סע
 !יעה -- גוצ םעד ןיַײא טליה טייקליטש ַא עטיוט ַא

 וייִז רימ טלדנַאהרַאפ ,עטיוט יד רימ טפיוקרַאפ

 לָאז ןרעוו טלָאצַאב ,םניחב טינ ליוװ ךיא

 לָאצ ךיא ...רימ טגנערב ריא סָאװ תמ רעכעלטיא
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 ,תמ ןכעלטיא רַאפ ןדליג טרעדנוה ַײרד

 סנ יּפ-לע ,זיא סָאװ טרָאד דיי ַא ריא טניפעג

 --רעמ םיא רַאפ לָאצַאב'כ -- ןבעל םַײב ןבילבעג

 !רעהַא רימ סױרַא ןדִיי ענַײמ טיג ריא
 ,סױרַא ייז טיג -- ןקיד'בעל ַא ,ןטױט ַא

 סיורג יא ןוא גנַאל יא ,ךיז גנַאל טיצ ,טיצ גוצ רעד

 {,ןטלעוו יד יו סיורג ןוא תולג רעד יװ גנַאל
 ,טלעג טימ לופ קַאז םעד ץנַאג קעװַא ךיַײא ביג ךיא
 ךָאנ טרָאד ןבעל סָאװ ןדִיי רַאפ ,עטיוט רַאפ

 --ךָאװ ַא ןיוש טעמּכ ָאד דלעפ ןיא טייטש גוצ רעד

 סיוש ןַײז ,ןטכַאמרַאפ ןַײז ףיוא םיא טנפע

 !סױרַא רימ טיג ,רימ ןדִיי ענַײמ טיג ןוא

 .בי

 טייהרעליטש ףור רעד סניבר םעד ךיז טָאה סע

 ,טײרּפשרַאפ ןגעוו ףיוא ,ןפרָאװרַאפ רעפרעד ןיא

 --ןָא ךיז ןקוק םירעױוּפ עמערָא ןוא
 ןָאגַאװ וצ ןָאגַאװ ןופ וצ ךיז ןעבנג ןוא

 טַײז ַא ןופ רעד ןוא ןענַאד ןופ וצ טמוק רעד

 טַײרּפַאב ןוא ּפָארַא עבמָאלּפ יד לענש טטַײר ןוא

 --ּפעק יד רעביא טלייצ ,ןגָאװ ןופ עטיוט יד

 טבעל סָאװ ,ךָאנ טבעל סָאװ ךיז דיי ַא טימ טיירפ ןוא
 טָאה סָאװ ןבעל ןופ רעמיש רעד טינ זיא סע

 ...טָאג ןופ ןעקנָאשעג ןבעל'ס טינ ,םיא טיירפרעד
 דלָאג םענופ ץנַאלג רעד ,רעמיש רעד רָאג זיא סע
 !טלָאצַאב טלּפָאט טרעוו --ךָאנ טבעל רע ביוא דיי ַא

 ...טּפעלשעג ןרעוװ רעווש רעטױט ַא זומ וצרעד
 !טבעל סָאװ ןדִיי ַא טימ זיא רָאג שרעדנַא

 -- טייהרעליטש ןָאגַאװ םעד ףיוא רָאנ טנפע ןעמ

 טייג רע ןוא ףיוא קידנעלקַאװ ךיז רע טביוה
 !טלַאפ רע טָא ,טָא -- שטָאכ ןוא וצ רָאנ םיא טלַאה ןעמ

 טלַארטש ןוא םיא טעזרעד "עקטרוק ענרעדעל" יד
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 !רעהַא ביג דָיי םעד - ףיוא קַאז םעד טנפע ןוא
 !רעמ טינ ןענעז עקיד'בעל יד סָאװ דָאש ַא

 .גי

 ,רָאּפ יד לוויטש יד ,עקטרוק ענרעדעל יד
 !רָאה ּפָאק רעדנָאלב רעד ,קעשַאד רעקיצנַאלג רעד

 --יולב לעה ערָאלק יד ןגױא יד ןוא ,סקּוװ רעד

 ?ױג ַא סע זיא יצ ?יבר רעד סע זיא יצ

 ,טצרַאװש עלעדלעוו סָאד ,לדלעוו ןרַאפ טייטש רע

 טצרַאשרַאפ לברַא יד ךיז טָאה רע יבר רעד

 ּפָאק םעד ןגיובעג ,עטַאּפָאל יד טנַאה ןיא

 טבָארג רע ןוא ,טשרע טעװעטַארעג ןדִיי טימ

 ,סיוא טרָאד םירבק רע טבָארג ייז טימ ןעמַאזוצ

 ,סיורג למלוע-תיב ַא ןיילק עלעדלעוו ַא

 ךָאנ ןוא ייז ךָאנ ןוא עטיוט יד ייז טגָארט ןעמ

 ךָאמ ןיא ,רעמיוב טקַאהעגּפָא יו ,ןגיל יז

 דלַאװ ןיא רבק ַא .ןטרַאװ ןוא ןגיל יז

 ,דלַאב ױזַא טינ ,ױזַא ךיג טינ ךיז טבָארג

 ,טסקַאװ עלעדלעוו ןיא םיתמ יד ןופ לָאצ יד

 ,סקַאװ רעמינּפ יד עטזיילגרַאפ ןגיוא יד

 ןַײרַא למיה ןיא ךיוה טסקַאװ גרַאב-םיתמ רעד

 ,ןייא זיַײװכעלסיב טייג לופ טלעג ןטימ קַאז רעד

 --רעמ טינ ןיוש טגָארט ןעמ ,שודק רעד רעטצעל רעד

 !רעל ןוא קידייל ,טקידיילעגסיוא קַאז רעד

 .די

 --טעּפש זיב טרעיודעג ןעניגַאב ןופ טָאה סָאד

 ,טעז ןעמ ,ךָאנ דרע ךעלעגרעב יד ייז טעז ןעמ

 .טנָאנ ױזַא טנָאנ ןוא רעדנוזַאב שטָאכ ,טגיל ןעמ

 טנָאמ ןוא סָאװ טנָאמ ןוא לגרעב סעדעי טדער'ס ןוא

 - טורַאב ןגיל רימ ,טשינרָאג טינ ןענָאמ רימ
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 ...טוג ןיוש זדנוא זיא סע ,ןבָארגַאב ןברָאטשעג

 - ףָארטש יד ןעמוקעגּפָא ,טָאג ןעקנַאד ... ןיוש ,ןיוש !

 טפָאלש :יײז רעביא ךיז ןעלקָאש ייז רעמייב יד

 טמסרַאּפ ןוא טקיטשרעד ןענָאילימ ןדִיי

 ...דמַאז לפַײה ַאזַא ןשטניוו ךיז ןטלָאװ

 -.טכַארבעג לארׂשי-רבק וצ ךיַײא טָאה ןעמ

 טכַאנ יד דלַאב וצ טלַאפ רעטצניפ ...עשז טפָאלש

 -.ייוו רעד רעמוטש ןוא ןיוש ןַײּפ יד רעליטש ןוא

 ?ייז ךָאנ שידק טגָאז רעװ ?רעװ ָא !לדגתי

 טגָאז רע ,שידק טגָאז יבר רעד ,יבר רעד

 טגָארטעצ ןוא טמוק קידוועעז טינ ,דנילב ,טניוו ַא

 דניוושעג ןוא טַײװ עקיר'יורט יד רעטרעװו יד

 .טניוו ןיא ןמא ּפָא ןדִיי ןרעפטנע'ס ןוא

 -- ןײלַא יבר רעד ,רעניזדַאר רעד ןיילַא
 ...טנייוו רעצעמע ןוא שידק טגָאז יבר רעד
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 .וט

 ?טכַאנ רעד ןיא ןַײרַא סע טנייוו רעוו ?סע טנייוו רע

 טכַארבעג עטיוט ערעזדנוא ךָאד ןבָאה רימ

 --טבעל ריא ,ריא ,ריא ןוא לארׂשי-רבק וצ

 ן.ן..ּפעק יד רעטנורַא טינ טזָאל ןוא טינ טנייוו

 םוטש ךיז ןעיירפ רימ ,יבר טינ ןענייוו ריִמְז יו

 { - ןפוא טינ ןעמוק -- םישודק ענעבָארגַאב

 ,דרע .עלעגרעב ַא יצ טכַארט ַא סעמַאמ ַא

 טרעשַאב זיא זדנוא סָאװ יבר ךיז ןעיירפ רימ

 ,ָאי ,ךיײא ןפלעה ןוא ןרעוו טעװעטַארעג

 ...ָאד ייז לארׂשי-רבק וצ ןעגנערב

 ליטש ןייטש ןבַײלב ןוא ... "יבר ךיז ןעיירפ רימ

 ן.ן..טליהעג ףיט טכַאנ ןיא ןיבר םעד ןבענ

 ןַײז טינ קיור רעבָא ןעק רע --יבר רעד
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 :ןיײא ךיז טרעה ,טרעה ןוא רעוא ןַא וצ טגייל רע

 ,טינ ךָאד עטיוט יד ...ָאד טנייוו רעצעמע

 ,דימ ָאד ןציז ענעבילבעג ןבעל יד

 - םייהַא ןיוש קעװַא ןענעז םירעוּפ יד

 ?םייהעג ןוא ױזַא ןגרָאברַאפ ןוא ,טנייוו רע

 לָאט ןופ סע טמוק יצ ,סע גרַאב םענופ טמוק יצ

 ...לוק ןדנענייוו ןכָאנ ,ךָאנ טייג יבר רעד

 .זט

 טייטשרַאפ רע ,טליפ רע רָאנ ...געוו םעד טינ טעז רע

 טייג רע ּוװ געוו םעד ,יבר רעד ,םיא סייוו רע

 --דלעפ ןיא ךָאנ טייטש רע ,וצ גוצ םוצ סע טייג רע

 ,טלעהרַאפ גנילצולּפ טָאה הנבל יד --טָא ןוא
 טלַארטשַאב ןוא טכידעג ןקלָאװ ַא ןופ סױרַאיז

 ,טלַאק ןוא סַאלב טכיל ַא טימ גוצ ןעמַאזנייא םעד

 ,ליוה ןוא טנפעעג םירבק יװ ןענָאגַאװ

 ,ליומ םענעּפָא ןַײז טימ ןָאגַאװ רעדעי

 :ןַײש םַײב ןסַאלב םַײב םיא טכַארטַאב יבר רעד

 !ןַײז טרָאד רעו טלָאװ'ס יו ןוא רענייק ןטרָאד ָאטינ

 | :ןָא טגערפ יבר רעד --רעוו טנייוו קינייװניא

 ,ןָאגַאװ ןיא ןיײרַא'ז ןוא ?רעוו גָאז ?טרָאד טנייוו רעװ

 ,טרָאד ךיז לקניוו ןטסרעטצניפ םעד ןיא טלעטשעג

 טכרָאהעג ךיז ןַײא ,ןגָאטיײװ ןיא ןגיוושרַאפ

 ,ןייוועג סמלוע-לשדונובר םעד וצ

 ,ןייטש טרָאד ןבילבעג ךָאנ גנַאל זיא יבר רעד
 -- ןָאגַאװ ןפיט ןרעטצניפ ,ןקידייל ןיא

 ןָאטעג טינ ריר ןייק ךיז טָאה רע יבר רעד

 טסיירד טרעהעגוצ ךיז ןענייוו סנטשרעבייא םוצ

 ן.} טסיירטעג םיא טרָאװ ןייק טימ טינ ןוא ןגיוושעג
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 ,ןי

 ,ןַײּפ ןיא ןטסיירט ןטשרעבייא ןיײז טינ טעװ רע
 --!ןַײז ןָאד| לבָא-םחנמ ליפ רעכליב ףרַאד'ר
 ...דרע סטָאג ףיוא טמעלקעצ ןוא טמעשרַאפ ןדִיי

 טרעה ןוא ךָאנ טרעה ןוא ךָאנ ץלַא טייטש יבר רעד

 ןייג ווּורּּפ וד ...טרָא ןייא ףיוא טסייטש וד ,יבר
 ןייוועג םעד ןָאגַאװ ןטייווצ ןיא םיא רעה ןוא |

 רעה ייג --רעטיַײװ ןוא ןטרעפ ןיא ,ןטירד ןיא
 ,רערט יד רערעטיב ץלַא ןָאגַאװ ַא סָאװ

 גָאלק יד רעפיט ץלַא ,גָאטיײװ רעד רעסערג ץלַא

 ן!וגָאז טינ ,טשינ רָאג טינ םיא גָאז ןוא ךיז וצ רעה

 יד טשינ ךיוא טסיירט ןוא ןטסיירט טינ םיא טספרַאד וד

 ן.ן..ירֿפ וצ ךָאנ זיא'ס ...ךעבענ טסיירט ַא ןֿפרַאד סָאװ

 ןָאגַאװ וצ ןָאגַאװ ןופ טייג רע יבר רעד

 ןָא ךיז ןרערט סנטשרעבייא םעד טימ טּפַאז ןוא
 ן,ןקערש ןַײז טימ סיורג ןוא רעצ ןַײז טימ ףיט ןוא
 |.ןקעװַא לדלעוו םוצ יבר רעד זיא גָאטרַאפ

 טרַאװעג ןבָאה טעװעטַארעג ןדִיי יד

 :טרַאה ייז וצ טגָאז רע ,ןיבר ןפיוא טרַאװעג

 ,ךָאנ טשינ רָאג טגָאז ןוא "!ןדִיי ,עװַאדָאלװ ןייק"

 .ךָאנ םיא ןעייג יז ,דלַאב געוו ןיא ךיז טזָאל רע

 .חי

 ,טנַײשרַאֿפ טָאה ןוז יד ןוא --טָאטש ןיאיז יבר רעד
 ,ןַײרַא טינ טייג ןוא ןייטש זיוה ןַײז רַאפ טבַײלב רע

 :סיורג שינעליַײא ןיא ןָא ריט רעד ןיא טּפַאלק רע

 !סױרַא ןיליפּתו תילט ןַײמ רימ טגָארטזיינ
 "...לוש ןיא םיא טגנערב ןוא ןסַײװ םעד לטיק םעד

 !טלופרַאפ לָאמ ןייא טימ ןרָאװעג זיא לוש יד

 --ייוו ,ייוו --יבר רעד :ןקָארשעצ םלוע רעד

 ...ייז יװ ןקָארשעצ רעמ זיא ןוא רעסַאלב זיא
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 ליוו ןוא שדוקה-ןורָא םיַיב טייטש ,טייטש רע

 ,ליטש טבַײלב ןוא לוש ןיא ָאד ךיוה ןפורסיוא סָאװ

 :ןייטש טבַײלב ןוא ךיז רעטניה טרעהרעד סָאװ טָאה רע

 ןייוועג עבלעז סָאד ...ןטכענ סָאװ עבלעז סָאד

 טכַאנַײב ןטכענ סָאװ ,סענָאגַאװ יד ןיא סָאװ

 טכַאמרַאפ שדוק-ןורָא ןיא רעצימע טנייוו

 אוה-ךירב-אשדוק םוצ ךיז םוא טיירד יבר רעד

 !וד טינ ,טינ ןייוו :טַײרש ,תכורּפ ןיא טַײרש ןוא

 -- ןָאגַאװ ןדעי ןיא ,ןורָא ןיא ָאד טסנייוו וד

 !ןָאט טצעי שרעדנַא סעּפע טספרַאד וד !טינ ןייווויינ

 :ךַײלג םוא ךיז טיירד רע "...ןענייוו ןלעוו רימ !רימ

 !ךַײא ףיוא תינעּת רזוג ןיב ךיא !ןדִיי
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 .טי

 טמוטשרַאפ ןוא ךָאנ סָאװ ןגָאז ליוו יבר רעד

 ,טמוק רע ןענַאװ ןופ ןיוש סייוו רע ,םלוע רעד

 סייוו רע ,ךיז ץרַאה ןַײז ןיא טוט סע סָאװ סָאד ןוא

 סייה ךיז ןענייוועצ ייז -- לוש ןיא ןדִיי ןוא

 טָאטש ַא עצנַאג ַא ...ןורָא ןיא טרעוו ליטש ןוא

 !טָאג ןופ רעקרַאטש טנייוו טקינַײּפעג ןדִיי טימ

 ּוװ ןוא ןענַאװ ןופ ןרערט םי םעד טעז ןעמ

 וצרעד טינ ףרַאד ןעמ ...רעטנורַא רעווש טניר רע

 ןײלַא יבר רעד ...יבר ַא קיליײה ןַײז

 ,ןייוועג רעייז ַײב ןדִיי טימ ךיז טנייוװעצ

 דיי ַא טימ ...ױזַא טנשקערַאפ טינ טגַײוװש רע

 ,טימ טנייוו ןוא ןיײא ךיז רעניזדַאר רעד טכערב

 טָאטש יד ,עצנַאג יד ןעמַאזוצ ןענייוו יז

 טָאג רעשידִיי ,רעקיטכעמלַא ,רעסיורג ,ָא

 !ןייװעג סמלוע םעד ,אנקמ םיא טסיב וד

 ...ןיינ ,טינ סע טסנעק ןוא ןָאט ןייוו ַא סייה רע יו טסליוו
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 --ןַײרַא ךיז לוש ןיא טסַײר שטַײד ַא ,רעליטש ,ַאש

 / ףַײז טינ ָאד טונימ ַא רָאט רע !יבר רעד
 - סױרַא ןוא סיוא םיא םלוע םעד טימ טשימ ןעמ
 - .זיוה ןַײז ןיא ליטש טנייוו ןוא טרָאד ןילַא טבַײלב טָאג ןייא

 .כ

 !טעה = טילפרַאפ ,טילפ ןיַײז תינעּת-רזוג רעד

 ,טעטש ןוא ךעלטעטש רעביא ַײנ בָאב-העשּת ַא

 . ,טַײװ ןופ ןוא טנָאנ ןוֿפ סָאטעג ןיא ןדִיי
 | .טַײנַאב תינעּת םעד ,םיא טַײנַאב ןבָאה

 ,טכינרַאפ ןוא טדנעלרַאפ ,ןיוש ָאטינ זיא ןילבול

 ,טכיל ריא רַאפ טדניצ ןעמ ,תינעּת ריא םוטש טסַאפ ןעמ

 ,ָאטינ ןיוש ךיוא זיא רעניזדַאר רעד ,רֵׂש ריא
 טָאה ןוא תינעּת ןופ ךיז טסּוװרעד טָאה שטַײד רעד
 | --רעהרַאפ ַא ףיוא ןיבר םעד ןפורעג

 .רעמ ןיוש ןעמוקעג טינ םײהַא זיא רע ןוא
 !ייג טינ :טנרָאװעג םיא טָאה ןיציבר יד

 :ירשעג ַא טיג ןוא ריא ןָא טקוק יבר רעד

 ברַאה ריא רע טגָאז "ָאי ,ןטױט ךימ ןלעװ ייז"

 ,ברַאטש ךיא ןעוו ,ךַא :טפַאשקנעב ַא טימ דלַאב ןוא

 בַײל ןַײמ רימ טמַאק ןעמ -- אביקע יבר יו
 ,בַײװ ןַײמ ,קידניז טינ ...ןעמַאק ענרעזַײא טימ

 ,םשה ןעמל ...אביקע יבר יו

 ,םעד וצ הכוז ןיב ךיא ןעוו ךַא ...!טינ ןייוו
 !קילג ַאזַא ...טָאג רַאפ ,ןדִיי ענַײמ רַאפ

 .קיר'צ רעמ ןעמוקעג טינ ,קעװַא זיא רע ןוא

7/1 -43 
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 36 ריפניַירַא

 סָאד ,ןימינב ןוא ןויצ-ןב -- ןיז ענַײז ןוֿפ ייווצ ןוא הנח יורפ ןַײז ןוֿפ עקנילבערט ןייק שוריג ןגעוו עמעָאּפ ַא

 טקורדעג ָאד טרעוו טסקעט רעשידִיי רעלופ רעד .שוריג ןסיורג ןכָאנ ןבירשעג טָאה .ק.י סָאװ קרעוו עטשרע

 עשידִיי :ןיא ,1958 רָאי ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז עמעָאּפ רֶעד ןופ ןטנעמגַארּפ .לָאמ ןטשרע םוצ

 | | .(עשרַאװ) ןטפירש

 רעב (א) :ןעגנוניימ עקידתועט ייווצ ןַארַאפ ןענַײז ,ןרָאװעג ןבירשעג זיא עמעָאּפ יד ןעוו עטַאד רעד ןגעוו

 .(92 יז ,(1954) קרַאמ :עז) 1942 טסוגיוא ןט14 םעד ןרָאװעג ןבירשעג זיא עמעָאּפ יד זַא טבַײרש קרַאמ

 ןופ שארב --טפירשטנַאה ס'ק.י טימ ,עטַאד ענעבעגעגוצ יד זַא טקרעמַאב טשינ םּתסה-ןמ טָאה קרַאמ רעב

 יד טשינ זיא (709 טַײז ףיוא עיּפָאקָאטָאפ יד עז) "14/8 --42" :עמעָאּפ רעד ןופ ןטסקעט יד ןופ םענייא

 יורפ ןַײז ןעוו עטַאד יד .2 ;עמעָאּפ רעד ןופ לטיט ןופ לײטײטשַאב ַא .1 :רָאנ ,טסקעט םענעבירשעג ןופ עטַאד

 יז ,,א ,ןיול ;171 'ז ,לטיו סקנפ :עז) עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןענַײז ןיז ענַײז ןופ ייווצ ןוא

 ,ןטפירש עטצעל ס'ק-י ןופ ןרָאטקַאדער יד טול (ב) .(1942 טסוגיױא ןט14 םעד ןבירשרַאפ העידי יד -3

 יד .1942 רעבָאטקָא - רעבמעטּפעס --טסוגיוא :םישדח ַײרד ןופ ךשמב ןרָאװעג ןבירשעג עמעָאּפ יד זיא

 רעכעלטקניּפ טשינ ַא ףיוא ךיז טריזַאב ,ןרָאװעג ןבירשעג זיא עמעָאּפ יד ןעוו טַײצ רעד ןגעוו גנוניימ עטיווצ

 יד ןופ הרעה יד ךַײלגרַאפ ןוא ,רעטַײװ עז) חסונ ןרעצריק ןופ טסקעט ןופ ףוס םיַיב עטַאד רעד ןופ רוטקעל

 --42 :ױזַא ,עטַאד ענעבעגעגנָא יד ןענעייל יז .(371 'ז ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ןיא ןרָאטקַאדער

 --42" :ןבירשעג ױזַא טייטש ,טרָאד טסקעט ןיא עטַאד ענעבעגעגנָא יד זַא זיא רעבָא טקַאפ רעד ,8 -9 0

 טסייה סָאד .1942 רעבָאטקָא רעטנַײנ ןוא רעטכַא רעד :ןרעװ טנעיילעג עטַאד יד ףרַאד רַאפרעד ."8 -0

 ַײרד ךשמב טשינ ןוא ,שוריג ןסיורג ןכָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא ,געט ייווצ ךשמב ןרָאװעג ןבירשעג זיא עמעָאּפ יד זַא

 שדוח ןטיול ןדי-בתּכ ענַײז ןיא עטַאד ןייק ןָא טשינ לָאמ ןייק טיג ןָאסלענעצַאק קחצי ,רעמ ךָאנ .ןטַאנָאמ

 ךיוא ךיז ףרַאד ןעמ .ןבירשעג ןעוו גָאט םעד ךיוא רע טבַײרשרַאפ עטַאד ַא ןיוש טבַײרשרַאפ רע ביוא .ןיײלַא

 ןשיווצ סָאװ ךירטש םוצ ץַאזנגעק ןיא פ-רעמונ ןכָאנ סָאװ ךירטש ןופ עיצַאקָאל רעד טימ ןענעכער רַאפרעד

 | | | .8 --9 ןרעמונ יד

 -ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ םירבח ענַײז רַאפ עמעָאּפ יד טנעיילעגרָאפ .ק.י טָאה ןיקטעבול היבצ טול

 :עז) 1943 ראונַאי ןט17 םעד ,דנַאטשפיוא ןטשרע ןרַאפ גָאט ןייא ,ןעמוקעג יז וצ זיא רע תעב ,עיצַאזינַאגרָא

 .(481 'ז ,רורד רפס

 ןריולרַאפ םּתסה-ןמ זיא ןוא טנַאקַאבמוא ןבילבעג טניַײה זיב זיאיעמעָאּפ רעד ןופ די-בתּכ רעלעניגרָא רעד

 עטעװעטַארענּפָא יד ןופ םענייא ןוֿפ ךמס ןפיוא עמעָאּפ רעד ןופ טסקעט םעד ָאד ןקורד רימ .ןעגנַאגעג

 ןיא ךיז ןעניפעג ,קרַאמ רעב טול .וויכרַא-םולבלעגניר ןופ לייט ןטייווצ ןיא טיהרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסקעט

 ַא ענייא" סעיּפָאק-ןישַאמביַירש ריפ ,עשרַאוװ ןיא טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא ,וויכרַא-םולבלעגניר

 םעד ןופ ןעגנורעסעבסיוא עקיטנעהנגייא טימ ןוא ןטנַאירַאװ עסיוועג טימ ַײרד ןוא ענייר קידנעטשלופ

 עלופ ייווצ ןופ סעיּפָאקָאטָאפ ךיז ןעניפעג תואטיגה ימחול תיב ןיא .(93 יז ,(1954) קרַאמ :עז) "רעטכיד

 .(תורוש 476) טנַאירַאװ רעגנַאל ַא ןוא (תורוש 428) טנַאירַאװ רעצרוק ַא ,ןטנַאירַאװ רעװעשרַאװ ריפ יד ןופ

 ןעמיטשַאב וצ ךעלגעממוא רעבָא זיא סע .חסונ רעגנַאל רעד זיא ָאד ןקורד רימ סָאװ טסקעט ןופ דוסי רעד

 יד ןרילָארטנָאק וצ ןַארַאפ טשינ טייקכעלגעמ ןייק זיא'ס ןמז לֹּכ -- רעטצעל רעד זיא ריפ יד ןופ חסונ רעכלעוו

707 



 ןופ טנעמגַארּפ ַא ןופ טַײז רעטשרע רעד טיול .עשרַאװ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןטנַאירַאװ עלופ ייווצ ערעדנַא

 ייווַצ יד ןופ םענייא ןופ עיּפָאקָאטָאפ ַא זיא ןוא תואטיגה ימחול תיב ןיא ךיז טניפעג סָאװ חסונ ןייא ךָאנ
 טפירשרעטנוא רעלופ ס'ק-י טימ חסונ ַא ןַארַאפ עקַאט זיא'ס זַא סיוא טעז ,ןטנַאירַאװ רעװעשרַאװ ערעדנַא
 .טנַאה ס'ק.י טימ טכַאמעג םייוניש עטסקיטכיוו יד טלַאהטנַא רעכלעוו ,(92 יז ,(1954) קרַאמ :ךַײלגרַאפ)
 ןצרוק ןכָאנ ןבירשעג ,חסונ-ןשיווצ ַא ןופ ביײהנָא רעד ןיַײז וצ סיוא טעז ,חסונ םעד ןופ טנעמגַארפ רעד
 רעטקורדעג רעד הׂשעמל זיא (709 'ז ףיוא עיּפָאקָאטָאפ יד עז) לטַײז סָאד טָא :ןגנַאל ןרַאפ ןוא טנַאירַאװ
 ןבָאגוצ ןוא םינוקיּת עכעלטפירשטנַאה סנָאסלענעצַאק קחצי טימ ,חסונ ןצרוק ןופ טסקעט-ןישַאמבַײרש
 קפס ילב םורַא ױזַא זיא חסונ רעגנַאל רעד .חסונ ןגנַאל ןיא ןרָאװעג טריפעגנַײרַא עלַא טשינ ןענַײז עכלעוו

 עלַא יד .טנַאקַאבמוא ןיטולחל זדנוא זיא חסונ רעטרעפ רעד .ַײרד עטנָאמרעד יד ןופ חסונ רעטסטעּפש רעד
 טרָא רעד תודע טגָאז םעד ןגעוו ,לעטיוו ןיא טשינ ןוא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןבירשרַאפ ןענַײז ןטנַאירַאװ ריפ
 רעד ןגעוו .וויכרַא-םולבלעגניר ןופ לייט ןטייווצ ןיא -- המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג ןענופעג ןענַײז יז וו

 .גנַאהוצ ןשיגָאלָאטסקעט ןיא רעכעלריפסיוא עז ,חסונ וצ חסונ ןופ םייוניש יד ןוא גנולקיװטנַא-טסקעט
 ס'ק.י ןופ עטכישעג-גנֹולקיװטנַא רעד רַאפ קיטכיוו סרעדנוזַאב זיא "קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןופ גָאט רעד"

 ייוו ס'ק.י ןופ קורדסיוא רעטשרע רעד זיא ,געט ייווצ ןופ ךשמב ןבירשעג ,עמעָאּפ יד טָא .עשרַאװ ןיא ןפַאש
 טקוקעג טשינ -- קורדסיוא ןכעלטפירש ַא ןענופעג ךָאד טָאה רע עכלעוו רַאפ ,שוריג ןסיורג ןכָאנ רעיורט ןוא

 קיטייוו םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא ,עטסרעַײט ענַײז טימ גנודיישעצ ןוא רעצ ןופ טסַאל רערעווש רעד ףיוא
 ,ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס ןעוו וליּפַא ,ןביַײרש וצ חוּכ ס'ק.י .עמעָאּפ רעד ןיא תורוש יד ןופ סױרַא טכיוה סָאװ
 ןרעלקפיוא םַײב אקווד טנָאטַאב טלוב טרעוו ,שואִיי-רחאל ןיוש זיא'ס ןעוו וליפַא ןפַאש וצ רעטַײװ זוּכ רעד
 טסיַײלפעג ךיז טָאה .ק.י זַא טזַײװַאב לָאצ רעייז .עמעָאּפ רעד ןופ ןטנַאירַאװ-טסקעט יד ןופ עטכישעג יד

 עז) ךַײלגרַאפ-ןטסקעט ןופ רָאלק טרעוו סע יו ,ןעמערופ וצ עמעָאּפ יד ךעלטלַאהניא ןוא שירעלטסניק אקווד

 | .(גנַאהוצ ןשיגָאלָאטסקעט ןיא

 סָאד" סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,ןזַײװַאב טעװ עמעָאּפ רעד ןופ זילַאנַא רעשירַארעטיל רעיונעג ַא
 רעװעשרַאװ ןופ טנַאקַאב זדנוא זיא סָאװ קרעוו עטסטעּפש סנָאסלענעצַאק קחצי זיא "רעניזדַאר ןגעוו דיל
 ןַײז רַאפ לסילש רעד יװ ןרעוו טכַארטַאב "קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןופ גָאט רעד" רעבָא ףרַאד ,ָאטעג

 ןוא עטספיט יד טמערופעג שירעלטסניק ןרעוו ריא ןיא לַײװ ,לעטיוו ןיא ןפַאש ןשירַארעטיל ןקידרעטיײװ
 רעקידרעטייוו ס'ק.י ןופ ןרעק םעד ךיז ןיא טגָארט יז ןוא ,טעָאּפ ןופ ןעגנובעלרביוא עטסכעלרעדיוש
 ןַײז ןופ רָאי ןטצעל ןתעב ןסקַאוװעצ קידעפש ןוא שירעפעש ױזַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,קיטעָאּפ ןוא קיטַאמעט

 .לעטיוו ןיא ןפַאש ןוא ןבעל
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 עכעלטּפירשטנַאה סנָאטלענעצַאק קחצי טימ "קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןוֿפ גָאט רעד 14/8 --42" ןופ חסונ-ןשיוװצ ַא ןופ טַײז עטשרע יד

 ןבָאגוצ



 קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןופ גָאט רעד 14/8 -2

 טנעוו ריפ עליוה ןשיווצ ןיַירַא ךיז סַײר ךיא

 - טנעה ענעכָארברַאפ טימ בוטש רערעטצניפ .רעד ןופ

 ךיוא - ענַײמ ןיז ,ריא ָאטשינ !הנח

 .ךיוה ןייק טינ ,ייז ןופ רכז ןייק טינ ...ָאטינ

 י ,טצעזטנַא ןעמָאנ םעד סיוא ףור ךיא !הנח
 !טצעי טשרע ,ןזָאלעג ָאד טצעי טשרע ייז בָאה .ךיא

 !ךָארב ַא ,קילגמוא ןַא !ָאד טַאהעג ייז בָאה ךיא
 ,ךָאנ רעלעקנוט זיא רעמיצ רעלעקנוט רעד

 / עמ רערעטצניפ זיא רעקלַא רערעטצניפ רעד
 ...רעוו רימ םעל טייטש סע ןוא - בוטש עקידייל ַא

 ,סיורג רימ םעל סיוא טסקַאװ קילגמוא ןַא רעסיורג ַא
 ...סױרַא ללח ןופ רעהפיוא ןָא טסקַאװ ,טסקַאװ סע

 יוד עקיצנייא ןַײמ !הנח ןַײמ !הנח
 ?ּוו עלהנח ןיַײמ ,וטסיב ּוװ ,רימ גָאז ָא

 ?ייווצ יד ענַײמ ךעלעגנִיי יד ןעניַײז ווו ...יוו ?עקנימינב ?ןויצךב זיא ּוװ

 . =סיז ןגָאטײװ ןיא ייז טַאהעג ריִמ טסָאה וד

 ?זיא ּוװ ,ןימינב !ןויצ-ןב זיא ּוװ

 | ?ּפעק עכעלרעה יד ?ןגיוא עקיטכיל יד

 !טּפעלשרַאפ ךַײא טָאה ןעמ ,ענַײמ עלעדייא ,ָא
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 ,ןַײּפ ןיא ךַײא טגָאיעג ,ןבירטעג ךַײא טָאה ןעמ

 ,ןַײא סַאג ןוא סיוא סַאג עיּפילָאװָאנ רעד ןופ

 ךָאנ רעטנזיוט טימ ,גַאלשמוא םוצ !גַאלשמוא םוצ

 !ךָארב ַא !קילגמוא ןַא --ךַײא טּפעלשרַאפ ןבָאה יז

 ןיז עסואימ יד !ןשטַײד יד ,ןשטַײד יד
 ןיהּוװ רימ טגָאז ָא ...קלָאפ ןטסואימ ןופ

 ,דלַאװג טימ ,דלַאװג טימ ךַײא טּפעלשרַאֿפ ןבָאה יז
 ?דלַאװ ןיא ריא טנעז יצ ,ריא דלעפ ןיא ,ריא טייטש יצ

 !טבעל ריא ...הנח ...ענַײמ ןיז ָא ?ריא טבעל יצ

 ...טּפעלשרַאּפ ךַײא דליוו ןוא תוירזכא ןיא טָאה ןעמ

 רעמ ,ענַײמ טנעז ריא לדייא רעמ סָאװ סייוו ךיא
 !רעװש ןפרּוװסױא יד ןופ טװּורּפעג ריא טרעוו

 --טנעז ריא רענייר סָאװ ,רענַײּפ רעמ סָאװ סייוו ךיא

 !טדנעשעג חצור ןופ ,שטיַײד ןופ ריא טרעוו רעמ

 ?ּוװ עלהנח גָאז ...!ךַײא טּפעלשרַאֿפ סע טָאה רע
 ...ור ןייק ןוֿפ טכַאנ ַײב ןוא גָאט ַײב טינ סייוו ךיא

 !ּפָאטס --טלעטשענּפָא סעּפע רימ ןיא ךיז טָאה סע

 .ּפָארַא-גרַאב טגָאי טגָאי ,ךימ טגָאי סָאװ סעּפע ןוא

 . ?ןיז םַײב ןרָאלק םַײב ?ךיא קנַאדעג םַײב ןיב יצ
 ,ןיהַא ןוא רעהַא ,ךיז ןייג םַײב לקַאװ ךיא

 !דניק ,ךיד ךיא עזרעד ןעלקַאװ ןַײמ ןיא קרַאטש

 ?דניז ערעסָאװ רַאפ ,ָא סָאװ רַאפ !הנח
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 ,ריד וצ ךעלנע קרַאטש ,רעטכָאט עשידִיי ַא

 ריירפ רָאי טנזיוט ייווצ עּפַאנק טימ ךָאד טָאה

 ..יייוו --וד ,ןריובעג םייוג יד יז סָאג ַא

 !ייוװצ ייז רעטעג ,ייז ןריובעג ךָאד ייווצ טסָאה

 ןיײמ עלהנח ָא ,ענַײמ ךעלעגנִיי ייווצ
 ...ןַײּפ ןופ ,םיא געוו םעד ,םיא ךרודַא םיא טכַאמ ריא

 --טירד עבלַאז ךרוד געוורעיורט םעד םיא טכַאמ ריא
 דיי ןייא טימ טכַאמעג טסָאה וד סָאװ !סוטַאליּפ

 !קלָאפ ןשידִיי ןטימ שטַײד רעד סע טכַאמ

 !גלָאפרעד םיא שטניוו ןוא רבק ןַײד ןופ ףיוא ייטש

 זדנוא ףיוא טסנייוו ןוא ךיז וצ טסקוק ...רָאג טסנייוו וד

 !שטַײד ןייק טינ טסיב ,רָאנ רעמיור ַא טסיב ...ָאי ,ָאי

 וצ ךיז ןקוק יז -- ןגעוו ףיוא םייוג יד
 ,וד ,רָאנ ענָאדַאמ ןייוו וד רָאנ ...ןענייוו ןוא

 ,רערט ַא ןטלעז טסזָאל וד ,סייוו ךיא ...טינ טסנייוו וד

 -רעווש ױזַא ּפָארַא רָאנ ּפָאק םעד סע טסזָאל וד

 !ןיינ ,עלהנח ןַײמ ,םיא ּפָארַא טינ זָאל ,ָא

 ...ןייוו ,רעסעב ןייוו ןוא ךימ ןָא רעסעב קוק וד

 טסיב וד ,וד ...רימ יו רעטכַײל ןַײז ףרַאד ריד

 ,טסיוו ןוא ייוו -- ךיא ןוא !ייווצ ערעזדנוא טימ

 ,ןילַא םענייא טימ ןבילבעג ךָאד ןיב ךיא
 ...ןייוו ,ןייוו :ךיז םיא ַײב ךיוא טעב ךיא ...ןעִיבצ טימ
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 !ריד ןיא ןטָארעג ךָאד זיא רע ...טינ טנייוו רע
 ...רימ ףיוא טינ טקוק רע ...ןוא ּפָאק םעד ןַײא טגייב רע

 -ַײרש ןוא ךיז טעב ךיא שטָאכ ,יבצ ,טינ רימ טגלָאפ רע

 !יירד ךָאד טנעז ריא -- רעכעליירפ ןַײז ףרַאד ךַײא

 !טלעוו יד ךָאד טנעז ריא !ַײרד טינ ,ןיינ ,יַײרד טינ
 ,טלעצעג ןַײמ ךַײא ןָא ןרָאװעג זיא טסיװ

 טסוּפ ןוא טמַאזנייארַאפ ,טרעטצניפרַאפ ןוא טסיוו

 ,טסורב ןיא גָאטיײװ ַא ,ןצרַאה ןיא רעמוק ַא

 ,טרָא ןייק טינ ןיפעג ,רעמיצ ןיא ךיז יירד ךיא

 טרָאװ ןייק טינ סייוו ןוא ןעִיבצ וצ סָאװ דייר ךיא

 -- רע טינ ןוא ךיא טינ ,םיא גָאז ךיא סָאװ םעד ןופ

 .טרעהעג רענייק טָאה'ס ,ָאד טדערעג רענייק טָאה'ס

 --יבצ טציז ןטייווצ ןיא ,לקניוו ןיא ךיא ץיז םוטש

 ...יד טינ ןיוש -- יבצ יא ןוא ךיא יא ,עדייב ןוא

 קערש ַא ךימ טלַאּפַאב'ס ןוא םיא ןָא קוק ךיא טפערט סע
 !קעװַא ןעמַאמ ןַײז טימ ךיוא ךָאד זיא יבצ ןַײמ

 --רימ ַײב ָאד טציז סָאװ רעד ,רע טינ ךָאד זיא סָאד
 ,..ריר םַײב ,ןטשרע םַײב ,טינ טרעוו רע ןוא דלַאב -- דלַאב

 -- םיטש יד ענַײז טינ ,סנַײז טינ -םינּפ סָאד
 !םיא ןופ ןטָאש ַא ןבילבעג רָאנ זיא סָאד

 ,ָאד וו טרָאד ריד ַײב רערעמ ןיב ךיא ,ךיוא ךיא
 ...ָאטשינ יו ךַײלג ןוא רעמיצ ןיא לדנַאװ ךיא
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 ןוא ...ןעמעלַא זדנוא ךָאד טסָאה וד !הנח
 ...ןופרעד טינ טסיי ,ערעַײט ןַײמ ,טינ טסייוו

 קעװַא זיא דיירפ יד !רעכעליירפ ןַײז טפרַאד ריא

 ,געוו ןייא ןיא ךַײא טימ ,ןעמַאזוצ ךָאד ךיַיא טימ

 -- טימעג סקעמָאי ןיא !יז זיא ןעלעמָאי ַײב
 !טימ רעד ןיא ןַײרַא םיא טמענ ,ןעלעמָאי טמענ

 !וד ,עלהנח ,וד ,ןטימ ןיא ייג וד ,ןיינ

 ?ּוװ ,סע ריא טייג ּוװ !ריא טַײז רעד ַײב ,ריא ןוא

 טּפעלשעג תוירזכא טימ טרעוו ריא ,טינ טייג ריא

 ...ֿפעק יד רעיורט ןיא ריא ּפָארַא טזָאל רַאפרעד

 ?ּפָארַא םיא טסזָאל וד ָא ,ךיוא וד קיצנב

 !ּפָאק םעד ןבייה ךיוה ןוא ןייג ביל ךָאד טסָאה וד

 רעװ !לקיצנב רימ ןופ קעװַא טינ יג .ָא

 רעווש ןרעפטנערַאפ אישק ַא רימ טעװ

 דִיי ַא ןופ טלַאטשעג עסיורג ַא ןענ'כייצ םיַיב

 ...דיל ןיא ,עמַארד ַא ןיא יױג ַא ןופ יצ

 ,ןַײמ עלענוז רעקירעי-ןצרעפ !וד !וד

 !ןַײז רימ םימוּתו-םירוא ןַײמ ךָאד טסגעלפ

 וד ,וד רעטעּפש ןוא ,רעִירפ רע -- רעטָאפ ןַײמ

 ?ּוװ ,סע ריא טייג ּוװ ...טנרעלעג ךימ טסָאה וד

 ,ךיג ױזַא טייג טינ ,טינ ױזַא ךיז טלַײא ,טרַאװ

 ...ךיא יא ןוא יבצ יא ,ךַײא ךָאנ ךָאד ןעייג רימ
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 .טלעוו קע ןיא ןַײז ס'געמ !ךיַײא ךָאנ ךָאד ןעייג רימ

 טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא ןפרַאװ זדנוא ...ןעמ געמ ןוא

 ךַײט ַא ןיא ףיט יצ רעיַײפ-סַאלפ ןיא יצ

 - ךַײא טימ ןעמַאזוצ ,םוא ךַײא טימ ןעמוק רימ

 --טעּפש וצ ןעמוקעג ןענעז רימ רעבָא רימ
 ...טעה-טעה ,ןיוש קעװַא ,ןיוש קעװַא זיא גוצ רעד

 = -ןעשעג טינ לַײאעג ןיא לענש ױזַא טלָאװ'ס ןעוו
 !ןעזרעד "גַאלשמוא" ןפיוא דלַאב זדנוא ךָאד טלָאװ ריא

 | טפלעה ערענעלק יד -- ךימ יא ,ןעִיבצ יא

 ףלעוו יד ַײב ליומ ןיא ןיוש ךיוא ךָאד זיא ףניפ זדנוא ןופ

 + -ליַײאעג ןיא טגָאיעג ,ןבירטעג ךַײא טָאה ןעמ

 --לַײװ ַא ,ךָאנ לַײװ ַא טרעיוד סע ןעוו ,טָאג ,ָא

 !ןיינ ָא ,ןיוש ןַײרַא טינ ןָאגַאװ ןיא טלָאװ ריא
 - ,ןייצ יד ןופ ףלָאװ םַײב דלַאב זדנוא יװ ךיײא טסַײר ןעמ

 -סױרַא דלַאב טלעג רַאפ םונהיג ןופ ןענעז רימ

 ,..זיוה ןרעטצניפ ןיײמ ןיא -- ןַײרַא םונהיג ןיא ןוא

 :ןעזרעד ךַײא רעצ ןַײמ ןיא ,בוטש ןַײמ ןיא בָאה ךיא
 ...ןעוװעג רָאנ ךַײא ןופ סנטָאש יד ןענעז סָאד

 טשטנעבעג ןוא טסירגַאב ךיַײא ךיוה טלָאװ'כ סנטָאש ָא
 ...שטנעמ רעד ,ָאד ךַײא ןופ ןדעי ןבענ טייטש'ס ןעוו

 - =טלַאטשעג קינוז ןַײז ןיא שטנעמ רעמערַאװ רעד

 !טלַאק ױזַא טנעז ריא ,רעטצניפ טנעז סנטָאש ריא
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 סנייא ריא טנעז םיא טימ ,טשינרָאג ריא טנעז ןשטנעמ ןָא

 ן.ן..ןיילַא ייז טזָאל טינ ,עטסביל יד וצ קיר'צ טײג

 -- ךימ טינ ןבָאה ייז ,ןעיבצ טינ ןבָאה ייז

 ...ךיז םעל סנטָאש יד ןבָאה יז ןלָאז

 -- קעוו ןוא דַײלטימ ייז ַײב קעװ ךיא ,ייז טעב ךיא

 ...קעװַא ןענעז ייז ןטלַאטשעג-רעיורט יד

 --ךַײא טימ ןעמַאזוצ סנטָאש יד ךיא עז טצעי

 ...טכיַײפ רימ ןענעז יז --ןגױא יד ...ןגיוא יד

 !סיוועג ,ָאי !טבעל ריא :ןפָאה וצ ןָא בייה ךיא

 !סיז ריד ןיא ביילג ךיא ,םולח רערעטיב ָא

 !לעפַאב ךיא ,טרעה ריא ,ןבעל רָאנ רימ טלָאז ריא

 !לעװ ךיא ,ןעניפעג ךַײא לעװ ךיא -- ריא טבעל ןוא

 - רָאנ ךיַיא םולח ןיא ,םולח ןיא ךיא עז טצעי

 ...רָאװ וצ םולח ַא ןופ טַײװ טינרָאג טפָא זיא'ס

 ,יירד ןעמעלַא ךַײא ,ךיַײא םייהַא ךָאנ גנערב ךיא

 ,יײנ'ס ףיוא ןבעל ַא רעדיוװ ןָא ןבייה רימ

 -- ךיוא ךיא ןוא יבצ ןוא קעמָאי ,לקיצנב ,וד

 ,ךיור יו ןענירעצ טעוװ ,קעװַא טעװ זייב סָאד

 ןייג וצ ךיא םוק ,ןיוש טכַאנרַאפ ,רעדיוו ןוא

 ,םייהַא ךיז לַײא ,ךיז ךיא לַײא קידרעּפָאה

 ,ףױרַא רעכיג-ךיג ,ןּפערט יד ףיוא גנירּפש ךיא
 -- ףיוא רימ טסנפע וד -- ןָא ריט רעד ןיא ּפַאלק ךיא
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 ,םַאזוצ רעדיוו ןיוש ןציז רימ !הנח
 ,םעט ַא טָאה טיורב רעד ןוא בוטש יד קיטכיל ןוא

 ,ּפַאמ יד ןלָאמ לקיצנב טעװ רעדיוו ןוא

 .ּפַאלק ַא ןּפַאכ ןוא ןָאט ּפוטש ַא םיא םָאי טעוו'ס

 -- םענ ַא ךיז טיג ןוא ךיז בייה ַא ךיוה טיג יבצ
 ?םעד וצ יצ םעד וצ ?ןעמעוו וצ טינ סייוו ךיא

 ,טכעלש טינ ךָאד זיא יבצ ,ןעיבצ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ

 ,טכערעג ןענעז סָאװ רָאנ יד טימ ךָאד טלַאה יבִצ

 ,םּתסה-ןמ ,ייז טימ ,ןדייב טימ ךָאד טלַאה רע
 םַאזוצ טלװעַאב ןענעז ייז ,עדייב יז

 ,יירד יז ,ןעמַאמ רעקילייה רעייז טימ

 יַאמל ,ןסימשעג ןרעװו ןלָאז יַאמל

 ?שטיַײב ַא רענייא טימ לרוג ןופ ,רזכא םענופ

 !שטַײד רעד ןיוש ױזַא ןרעוו לָאז ,טָאג טפָארטשעג

 ליופ טינ זיאיז הנח ןַײמ --דניק ןַײז ןוא בַײװ ןַײז

 ליומ ןַײמ ףיוא טנַאה עמערַאוװ יד רימ טגייל יז

 --דלימ יא ,קירעיורט יא ,ךימ ןָא קירעיורט טקוק

 * ..טליש טינ ייז ,ױזַא םַאזיורג רָאנ ,ייז טלישז"

 ,רעה -- ענַײד ןיז יד ןוא ךיא יו ןַײז טפָארטשעג;"ו
 "!דרע'רד ףיוא עטסטכעלש יד ,עטסגרע יד סע שטניוו טינ

 ךיד יא ,ןעניפעג ךיד לעװ ךיא ,הנח

 ,ךיג ערעַײט יד רעדניק ענַײמ יא
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 ,טכַאמרַאפ ןגיוא טימ ןריפ ךימ טעװ ץרַאה ןַײמ

 ,טכַאנ יד ןטכַײלַאב טעװ טכיל ַא יװ ץרַאה ןַײמ

 םוק ךיא ,טרעדַײלשעג ךַײא טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא

 ...םורַא ךַײא םענ ןוא ךַײא זדלַאה ןפיוא ןייוו ןוא

 - ,דיירפ ןיא ךַײא םייהַא ,ךַײא גנערב ךיא רעדיוװ ןוא

 יי ,דייר יד קיצרַאה ןוא ןקילב יד םערַאװ ןוא

 - -טכענ יד רעכיז ןוא זדנוא געט יד קיטכיל ןוא

 ,טכעלש ןענעז ןעוועג סָאװ יד ןופ טשינ טדער ןעמ

 ,ןַײּפ ַאזַא קלָאפ רעזדנוא טפַאשרַאפ ןבָאה סָאװ
 ,ןַײז טשינ ןיוש רעמ ןוא ןזעוועג ןענעז יז

 וד ,עלהנח ,וד -- ...רימ יװ ןלעו ייז

 ?וצ םענַײמ ליומ םעד רעדיוװ ןיוש רימ טסכַאמ וד

 ,טליש ,טליש ,עלַא ןופ עטסגרע יד ,ייז טליש"

 י...דליוו ייז יו ייז טימ ךיז ײגַאב טינ רָאנ

 רעווש טזָאלעגּפָארַא -- סָאד קידנגָאז ןוא
 ,רערט יד ןטלַאהַאב ןוא ּפָאק םעד קיר'יורט ןוא

 ;גָאט ןדנעמוק םַײב ךיד רעװשַאב'כ !הנח

 ?גָאז ךיַײא טימ ןָאטעג ןשטיַײד יד ןבָאה סָאװ

 - ןוז ןַײד טינ גערפ ןוא טינ בַײװ ןיײד גערפ !גערפ טינ"

 | ...ןופרעד ןסעגרַאפ ןענעק רימ ןעוו טָאג ָא

 ,בַײװ "...ןיוש ןברַאטש זיא ןסעגרַאפ טינ ביוא ןוא

 טבַײרטרַאפ ןוא ףיוא טנַײש עַײנ סָאד ןבעל סָאד

218 



 ...לָאמַא ןופ יד {,ןסנטָאש יד עזייב יד

 !לוק ןַײד ?וטסיב ּוװ !םולח ךיא "!טסמולח וד"

 !ָאי ,ָאי ,םולח ךיא ..."טסמולח וד" :םיא רעה ךיא

 ?ָאד ךָאנ וטסיב יצ !ךָאנ ָאד טסיב !םולח ךיא

 ךַאװ ךיא תעב ףָאלש ךיא תעב עז ךיא ,ךַײא עז ךיא

 ,ךַאד ַא ןָא ,דלעפ ןיא עטכַאמשרַאפ ךַײא עז ךיא

 ,זיולב ןוא טעקַאנ ןוא ןזָאלרַאפ ךַײא עז ךיא

 ,סיורג רעַײא ןַײּפ יד ,טנלע רעַײא עז ךיא

 טדניװשרַאפ ןוא טמוק ריא ,טינ עז ןוא ךַײא עז ךיא
 ...דנילב ךימ טכַאמ רערט ןַײמ ,ךַײא רערט ןַײמ סע טשיוורַאפ

 סױרַא ךיא ןיב קילעפוצ יװ ךַא ...דנילב ,ָאי

 !זיוה ןַײמ ןופ דנילב ןוא ןגרָאמירפ םענעי ןיא

 ןעזרַאפ סעּפע ,ָאי ,ךָאד ןעזרַאפ סָאװ בָאה ךיא

 ...ןעשעג קילגמוא סָאד זיא ךיַײא טימ רעדייא

 ירפ רעד ןיא דלַאב ךָאנ ...ןעקנעש טינ ךיז ןעק ךיא

 ,םיא טימ ןייגוצ טנָאנ ןטעבעג רימ רעוו טָאה

 --טורַאב גנונױװ ןַײמ ןופ סױרַא ןיב ךיא ןוא

 טונימ ַא טלעפ רימ ,רימ טלעפ סע ןוא ...סױרַא

 !קוק ַא רָאנ ...ריט רעד ַײב ךיז ןקוקמוא ןופ

 --קוצ ַא טצעי ןָאטעג רימ קוצ ַא טָאה ץרַאה ןיא

 ?ױזַא םּתס בוטש ןופ ךיא סױרַא ןיב סָאװ רַאפ
 ?יורפ רעד ףיוא ,ןיז יד ףיוא ךיז טקוקעגמוא טינ
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 -- ןעזרעד ךיד טלָאװ'כ ןעוו ,הנח ןַײמ ,ךיד עז'כ ןעוו

 !ןעוועג שרעדנַא טלָאװ ,שרעדנַא טלָאװ ץלַא ,ץלַא ןוא

 ףױרַא ןענעז רימ ,םעדיוב ןפיוא ?טסקנעדעג
 ףיוה ןפיוא ...ףניפ רימ רעדניק יד ןוא רימ

 שטַײב ַא יו טפול ןיא טעשטשיוושעג ןיוש טָאה
 :שטַײד ַא ןופ ףרַאש ןוא קיילקע לכעלוק סָאד

 טרעהעג ןבָאה רימ "!רעטנורַא עלַא"

 :טרעקרַאּפ סע טכַאמעג לכיימש ַא טימ סַאלב ןוא

 !ףיוא ךיז רעכעה טבייה -- רעדינ רעד ןיא טפור רע
 !ףױרַא ךיג ,ךיג ,ענַײמ ןיז ,עלהנח

 !ךיוה ,ךיוה -- ןעמיוק םוצ ,ךַאד םוצ םעדיוב םוצ

 ...ךיור יו ןדניוושרַאפ לגיופ יװ ןעילפ רימ

 ?טסקנעדעג --םעדיוב ןפיוא ףױרַא ןענעז רימ

 טסקנעש וד ,ףיוא טרָא ןטסלקנוט םעד ןכוז רימ

 טרעוו'ס ןוא לכיימש ַא רעדניק יד ןוא רימ

 דרע רעד ףיוא טרעװ סע קיטכיל יװ ,קיטכיל זדנוא

 .דנַאר ןפיוא ןוז יד ךיז טזַײװַאב סע תעשב

 ,דנַאנַײב ןסעזעג ןענעז רימ -- חרזמ םענופ

 | --טגָאזעג טשינרָאג ךיז ןגיוושעג ןעמַאזוצ

 !טגָאט'ס ןוא וצ טכַאנ יד םעדיוב ןפיוא טלַאפ'ס עז

 ,טיור-לעה ףיוא טגָאט סע ןוא טכַאנ קיטיַײצניײא טרעוו'ס
 ...טיוט ןוא ןבעל ןשיוװצ ,ףניפ רימ ,ןציז רימ
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 טקעמשַאב ,זדנוא טקעלַאב ,זדנוא טקעדרַאפ יז -- טכַאנ יד

 ...טקעלּפטנַא ןוא גָאט רעד זדנוא סיפ יד וצ טלַאפ'ס ןוא

 טנַאװ םוצ קירוצ יצ ךיא ...ןָאיּפש ַא יו גָאט קיטש ַא

 ,טנַאה יד ּפָא גָאט רעד רימ טדליג סע ןוא ...סיפ ענַײמ

 -טכַײל יז רעביא גייל ,ףיוא טנַאה יד ךיא בייה

 ...טכַײל ןוא לסקַא ןַײמ ףיוא גָאט רעד ךיז טצעז

 -- טכַאלעצ ךיז ,רַאפעג יד טינ ןעוו ,ןטלָאװ רימ

 !טכַאנ יד ןוא גָאט רעד ,עדייב זדנוא ןפעלּפ ייז

 ...גָאט םעד ןוא טכַאנ רעד ןופ סיוש ןיא ןגיל רימ

 !גָאװ ַא ןופ ייווצ ךיז ןלָאש ףיוא ןגיוו רימ

 טקעוורעד ןבָאה יז -- ןקעלפ עקינוז יד

 ...קערש ַא ןוא זדנוא ַײב ןצרַאה ןיא ףיט דיירפ ַא

 ּפעלק יד וצ ליטש טרעהעגוצ ךיז ןבָאה רימ

 ...ּפערט יד ףיוא טירט עשירענלעז יד וצ ,ריט ַא ןיא

 ...טָא ,טָא -- םעטָא םעד ןטלַאהרַאפ ןבָאה רימ

 --טָארט ַא רענייא ךָאנ ?עדַאקָאלב יד טסקנעדעג

 ,..טסיש ןוא ,ןלזג רעד ,רעד ךיז טזַײװַאב רע ןוא
 טסיב וד ...{ט|סלָאמַאד טקוקעגנָא ךיז ןבָאה רימ

 --טסיירד ןוא ןסָאלשַאב ,קִיור ױזַא ןעוועג

 טסייוו וד ןעוו !...ךימ ןקוקנָא ןַײד !הנח

 !טקרַאטשעג ןוא ןעוועג {טןסלָאמַאד ןיב ךיא טסיירטעג יװ

 !גרַאװרעד ןוא סישרעד ןוא ,שטַײד רעסואימ םוק
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 !ךיג ,ךיג ,רעטנורַא :טסַײרש !טסיײרש וד
 ...ךיז טקוקעגנָא ךיוה ןוא ףױרַא ןענעז רימ

 ,קילג רעזדנוא וצ טינ זדנוא טסמענ וד ,טינ טסביור וד

 !קילב ַא םענייא רַאפ ןבעל ַא ןביג רימ

 / ור ןיא ןברַאטש ןעק'מ ,קילג זיא ןבעל ַא רָאנ טינ
 .וצ רימ יַײב טמענ סָאװ ףרּוװסױא רעד זַא טסייוו ןעמ ןעוו

 . =דרע רעד ףיוא ץלַא ןופ רעגרע זיא ,ןבעל ןַײמ

 ,רערט ַא יו ןייר ןוא רעטיול ןיב ךיא -- ךיא ןוא

 - ַײרד ענַײמ ןיז יד ןוא יורפ יד יא ,ךיא יא

 ...יירפ ןוא קיור טקוקעגנָא ךיז ןבָאה רימ

 ,טלעוו ןַײמ רעטצניפ רימ זיא דניצַא ןוא ...?טסקנעדעג
 טלעפ סע ...זיא ץלַא סָאװ רימ סָאװ-סעּפע טלעפ סע

 ןָאטעג ךיא בָאה סָאװ ...ךַײא ףיוא ןָאט קוק ָא רעד

 - ןָא ךַײא קוק ,ּפָאק םעד סיוא ריט רעד ןופ יירד'כ ןעוו

 . -ךיז טימ ךַײא טַאהעג ךָאד טלָאװ ךיא --ךַײא ןָא קוק
 !ךיד ,הנח ,ךיד ,ןוא ...ןקעמָאי ,ןקיצנב

 --טריּפשרעד ךיַײא טלָאװ ךיא !ךַײא ןעזרעד ךָאד טלָאװ ךיא

 ,ריט רעד ןבענ ןופ סיוא ּפָאק םעד רָאנ יירד'כ ןעוו

 ,טוג-טוג עלַײװ ַא ךיד ןָא קוק ,ךיד עז ןוא

 --טונימ ַא ךָאנ ,ךָאנ רעדניק יד יא ךיד יא

 קילב ַא רעטצעל ַא ,רעטצעל ַא ןָאט קוק ַא

 ,סקיב ַא יו רעמ ךָאנ שפנ ןיא ךיז ןַײא טסע

2722 



 ,ףרַאדַאב ןעמ ּוװ טרָאד רעפרַאש ,רעקיד טסיש

 .ףרַאש יא קידוז יא ליוק-לױטסיּפ ַא יװ רעמ

 ,םייה רעד ןופ טּפעלשרַאּפ ךַײא קילב ןַײמ טימ טלָאװ ךיא

 .,..םייהעג עלַא ךַײא ,ןטלַאהַאב ךַײא טלָאװ ךיא

 --ןַײמ עלהנח ,רענַײמ קילג ,עלהנח ,ָא
 !ןַײז ךעלקילגמוא ױזַא ןוא קילג ַא ןַײז ןײלַא

 !טווּורּפעג ןיוש ױזַא ןוא גנוי ענַײמ ןיז

 ...טפור ריא יו רעה ןוא טינ רעה ךיא ,ָא !טפור ריא

 טָאה ריא יװ עז ךיא ...ךימ טינ סע טפור ריא

 ...טָאג וצ ןגיוא יד ןוא טנעה יד ןביוהעג

 ,רעמ ךַײא רעביל בָאה'כ !רימ וצ ךיז טדנעוו ָא

 רעהרעד ךיא ןעוו ,ךַא ...טגרָאזַאב רערעמ ןוא

 טסּוװעג רָאנ טלָאװ ךיא ןעוו ,סייוו ךיא ןעוו ...לוק רעַײא

 ,סופ וצ ןעגנַאגעג ןַאד טלָאװ ךיא ,ָא --טנעז ריא ּוװ

 ,שַאלפ ַא רעסַאװ טימ ,םערָא רעטנוא טיורב ַא טימ
 --שַאט ןיא ןמוזמ לסיב ַא ןוא דמעה ַא

 -- ךיוא ךָאד קיטשרָאד ןוא קירעגנוה סיוועג טנעז ריא

 | ךיוה ףיוא למיח םעד וצ טנעה יד טינ טבייה

 - ףור ַא ,רָאנ ףור ןייא ...רימ וצ ךיז טדנעוו

 !בוט-לּכ טימ ךַײא וצ ןדָאלַאב ךָאד םוק'כ ןוא

 ,גיוא םעניא רערט רעכעליירפ ַא טימ ,רערט ַא טימ

 גיוב ַא ךיז ביג ָא ...טנַאה ַא טרַאצ ,טרַאצ טימ
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 ,ץרַאװש םענַײד ּפָאק םעד ,םיא ןָא עלהנח רַאּפש
 ,ץרַאה ןקִיײלג ,םענעכָארבעצ ןַײמ ףיוא

 --דנּוװ עעטגָאטיײװעצ ,עטקיטולבעצ ןַײמ ףיוא
 טנורש ןַײד ריד שוק ךיא ,ליק רָאה ענַײד טעלג ךיא

 !ביגרַאֿפ ,קידלוש קידנעַײז טינ ךיז טעב ךיא
 ...ביל ךיד בָאה ךיא זַא רעוא ןיא ריד ןיַיא םיור

 ,טסיירט ןַײמ ,ןיוש גנַאל ןופ ,ןיוש גנַאל ןופ סע טסייוו וד
 ,..טסייוו ןעמ סָאװ סָאד טָא ןרעה רעבָא טוג זיא'ס

 רעהַא זיב ןיילַא סע בָאה ךיא ...סע טסייוו וד
 ...רעמ ןוא ךיד ביל ױזַא ךיא זַא טסּוװעג טינ

 -- ךיוא ןעקנימינב ןוא ךיוא ןקיצנב

 ,ךיוה ףיוא ןגיוא יד ןוא טנעה יד טינ טבייה ָא

 --ןָאט טשינרָאג ןעק ךיא שטָאכ ...רימ וצ ךיז טדנעוו
 ...ןָא לופעביל ןוא קיצרַאה רָאנ ךיַײא קוק ךיא

 --טפור ,ךעלרעדניק טפור ,ךימ ףור ,עלהנח ףור

 :בוטילּפ טימ ךיַיא וצ ןדָאלַאב ךָאד םוק ךיא
 ,טלַא ךעלעטנַאמ ַײרד ,םערַאװ ךעלרעטעווס ַײרד
 ,טלַאק ןיוש ךָאד טרעוו סע ...ערעַײא ,ערעיַײא רָאנ

 --יורג זיא למיה רעד ,ןגער ַא טעּפַאק'ס ןוא

 ,יורפ עלעדייא םוק ,עלעדייא ,ענַײמ ןיז טמוק

 ?טמעלקרַאפ ןוא ױזַא טמַאזנייארַאפ ריא טייטש סָאװ

 טמעשרַאפ טקינַײּפעג ךַײא טָאה ןעמ
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 טשינמוא ןוא טסיזמוא טרעטַאמעג ךַײא טָאה ןעמ

 טשיוו טינ ,טשינ טשיװ ָא ,ענַײמ עלעדייא ,ָא

 --ּפָארַא עמוטש ךיַײא ןעּפַאק יז ...ןרערט יד
 !ּפָא טינ יז טשיװ ָאי - ןרערט ערעטיול יד

 --רעווש זיא ןעז רערט ַא ...ןעּפַאק יז ןלָאז

 .רערט רעד ןופ טכַײל טרעוו יז טסיגרַאפ סָאװ םעד רָאנ

 דימ ןוא ןגָאלשרעד --ענַײמ ןיז !עלהנח

 ?טינ ךימ ריא טעז יצ ...טינ רָאג רימ טרעפטנע ריא

 ?ןײלַא ָאד דלעפ ןיא ,ןטסיװ ןיא ריא טייטש סָאװ

 -- ןיילק ןוא קיר'דינ שטָאכ ,לזַײה ַא טרָאד ףיט טעז

 ,ךַאד ַא ךָאד ךיוא טָאה לזַײה שירעױּפ ַא
 .ךַאװש ןוא טשלחרַאּפ ,עניַײמ עלעדייא טמוק

 --ןַײז ןטרָאד טעװ ריא ,ךיז סיוא ןטרָאד טור ריא

 "...ןַײרַא טינ טזָאל רע ,שטיײדסקלָאפ ַא רעױּפ רעד"

 ,סיוא םיא ןדַײמ רימ רעסעב זיא ...?!שטַײדסקלָאפ ַא

 !סיורג ױזַא ,סיורג זיא ,ערה-ןיע ןייק ,דלעפ סָאד

 !ךס ַא ןעייטש ,טעז -- ךעלזיײה עשירעּפ ןוא

 ...ךַאד ַא ךָאנ זדנוא רַאפ ןעניפעג ןלעוו רימ

 ,טכעלש טינ זיא ,שטַײד ןייק רָאנ טינ בוא ,רעױּפ ַא
 .טכענקרַאֿפ שטָאכ יַײרפ זיא'ר ,רעמערָא ןַא שטָאכ ךַײר זיא'ר

 --טיורב לצענעּפ ַא ,עלפָאטרַאק ַא טקנעש רע

 " ..טיוט ןרעױּפ טמוק ןדִיי ַא ןפלעה רַאפ"
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 ּ!טינ זיא --טינ ליוו רע ןזַא !טינ} זיא ,ונ ...טינ זיא

 ...דִיי ַא ןַײז טכעלש ,ענַײמ עלהנח ,טכעלש

 טרָאט ריא ןוא ,טוג ָאי !טוג יא ןוא טכעלש יא

 ,טרָאװ ןייק טינ ,טצעי רימ רעדיוורעד ןדייר טינ

 !ןַאמ ןַײד ,ןשקע ןַײד ,ןטַאט רעַײא טנעק ריא

 !ןַארַאפ ָאי ,סטוג סיורג ,ןטכעלש ןיא זיא ןַארַאפ

 --זיוה ַא ןיא ָאד זדנוא טינ ןיַײרַא ןעמ טזָאל ןוא
 ,סיוא דלעפ ןוא ןַײא דלעפ ןזַײרּפש רימ ןלעוו

 ,גלָאפעג ַא ץנַאג -- ךעלרעדניק יד ןוא רימ

 !קלָאפ ןקשטיטלַא ןופ עטסגנִיי ןוא עגנוי רימ

 --םיור רעד זיא ַײרפ ןוא ןפָא ךָאד זיא געוו רעד

 "...טמיוצרַאפ ןענעז רימ" ...הנח ,ענַײמ ןיז ,טמוק

 !םוק !םוק ...טינ םיוצ םעד ,םיא עז ךיא !טינ עז ךיא

 | ,םוטש ױזַא ןָא טינ ךימ קוק ,עלהנח

 ,..טנעקרעד ךימ טָאה רע --!קיצנב !לקיצנב ,עז
 ,טנעה ענַײז סיוא רימ וצ טיצ לקעמָאי ךיוא

 ,ןָא ץלַא ךימ טסקוק ,עלהנח ,עלהנח ,וד רָאנ

 !ןָאקרעד ,ךימ ןָאקרעד ...ןפַײרגַאב טינ טסנעק ןוא

 ,רעווש טינ ריד זיא'ס בוא לכיימש ַא רימ קנעש ןוא

 + רערט ַא טימ טשימעג טעמוא ןיא לכיימש ַא

 טדערעג יװ רעמ זיא ,סָאװ טלייצרעד יװ רעמ זיא
 ...טעלג ַא ןבעגעג ריד בָאה ךיא ?וטסנייוו סָאװ
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 טנַאה רעד טימ טעלג ַא ,קילגמוא ןַא ןיא טעלג ַא

 !דנַאנַא טימ ץלַא ךָאד זיא -- טעלג ַא רעטכַײל ַא

 !ךָא ,ךָא ...רָאג טסכַאל וד ןוא טסנייוו וד ?!וטסנייוו סָאװ

 ךָאנ טעלג ,ךימ ךָאנ טעלג" :רימ טייהרעמוטש טסטעב ןוא

 שטַײט םעד וטסייוו יצ ...רעדניק יד יא ךימ יא
 "...שטַײד ןופ ןגָאלשעג ןוא טּפעלשעג ןרעװ

 ,סיורג רעבָא ןַַײּפ יד ...סע סױרַא טינ טגָאז יז

 ,סױרַא עמוטש ןופ ןקילב ןופ טדער ןַײּפ יד

 - סָאמ ַא ןָא דַײל ןוא קיטייוו ַא ץענערג ןָא
 ?סָאװ רַאפ :ןגערפ ןוא ךימ ןָא ןקוק ןיז יד

 !ךיוא רע - ,ןימינב ,ןויצנב ךימ טגערפ סע
 ,ךיוה ףיוא ןגיוא יד ןבייה ייז ןוא "?סָאװ רַאפ"

 !טרַאװ טינ -- רעפטנע ףיוא ןטרַאװ ןוא ןגערפ ייז
 ,טרַאנעג למיה רעד ...םיא ָאטשינ יו -- ?טָאג

 דמערפ ןוא ךיז וצ טלַאק טקוק דרע עמַאמֿפיטש יד
 ...טמעשרַאפ ןוא טַײּפשַאב ןרעוו רימ עלַא יו

 טסיזמוא טקיליטרַאפ ןרעוו רימ עלַא יו

 .טסימ רעזדנוא טרעוו טינ ןענעז סָאװ רעקלעפ ןופ

 ןיײלַא טינ סייוו ךיא ...טינ ךיוא טגערפ ךימ -- ךימ ןוא

 ?ןיילק ךעלרעדניק ענַײמ טּפעלשרַאפ ןעמ סָאװ רַאפ

 ױזַא טרעטַאמ ןעמ ,טקינַײּפרַאפ ןעמ סָאװ רַאפ
 ?יױרֿפ רעלעדייא ןַײמ ,רעגנוי ןַײמ ,ןעמַאמ רעייז
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 --ליטש רעד ןיא טּפַאלק סָאװ ףיט ץרַאה ןַײמ ,ןהנח ןַײמ

 ...ליפ ,ױזַא ליפ קידנגַײװש טגָאז ןוא טגַײװש סָאװ

 םיטש ַא יװ טרעהעג םיא בָאה ךיא --ןגַײװש ןַײד
 ...םיא ןופ טנרעלעג ךיז ךס ַאזַא בָאה ךיא

 ...טדער רעכלעוו רעד ןופ ןענַאטשרַאפ ךיד רעמ בָאה'כ

 | !טעז ןוא ךָאד טרעה רע --רעגיַײװש רעתמא רעד

 ?טמוק סָאװ ,קילגמוא םעד ,םיא ןעזעג וטסָאה יצ
 ...טמוטשרַאּפ ןגיוושעג ךָאד רימ וצ טסָאה ,ןיינ ָא

 טגעלפ רע ,ןקַױרַאב ךימ טגעלפ רע - ןגַײװש ןַײד
 ,געט ערעסעב ןיא ןביולג רימ ןכַאמ

 !ביולג :רימ ןליופַאב טָאה רע -- ןגַײװש ןַײד

 ,ביוט ַא טייקסטוג ןיא ןגיוושעג ךָאד טסָאה וד

 ,יײרד ענעטלעז יד ,רעדניק יד וצ ,רימ וצ

 ...יײרפ ןַײז ,ןביל זדנוא ןגַײװש ןיא טסנרעל ןוא

 --סוּכ םעד ,םיא סיוא ןרעטיב םעד ריא טקנירט טצעי

 ?סָאװ רַאפ ?סָאװ רַאפ !ךָאד ןײלַא סע גערפ'כ ןוא

 ?ךַאמש יד סיורג סָאװ רַאֿפ ?ךַײא ןַײּפ יד טמוק סָאװ רַאפ
 ,ךס ַא ןופ ריא טנעז רעסעב טינ זַא סייוו ךיא

 ָאד זיא סָאװ ץלַא ןופ עטסעב יד טנעז ריא שטָאכ

 !ָאטינ ָאד ךיײא ןופ רעסעב זיא'ס !ןיוש ָאטינ

 םוטש טכַארבעגמוא זדנוא ןופ טרעוו סָאװ רעטסגרע רעד רָאנ
 .םוא םיא ןעגנערב עכלעוו יד ןופ רעסעב זיא
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 - רעמ רעקיטומ זיא ןוא רעמ רעשידלעה זיא
 ?רעוועג ןָא דרע רעד ףיוא שטַײד ַא ןעד זיא סָאװ

 דרע רעסיורג סטָאג ףיוא שטַײד ַא ןעד זיא סָאװ
 ?דרעווש ןָא ?ןטָארטעג ןגיוב ןָא ןוא לַײפ ןָא

 ,דניז ןיא רעלופ טפיַײר --טנפָאװַאב רע זיא ןוא

 ...דניק ןוא ,ךיז יורפ ַא ןופ טולב ןיא טקיטעז ןוא

 ,גיז רעטסרעכיז רעד !המחלמ עטסטכַײל יד

 ,גילפ יד זיא סניּפש רעד רעטסביל רעד ןברק רעד

 !ביוט יד זיא סדליוו רעד רעטסיז רעד ןסיב רעד

 !ביור ןופ ןוא ןדרָאמ ןופ ןבעל סָאװ יד ייוו

 !טלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא היח רעד וצ ייוו
 !טלַא סיוא ןסיש ןוא רעדניק םוא ןעגנערב סָאװ

 קעװַא ןביור ,ךעלעפוע ןענעגרהרעד

 ...געט ןיוש עטלייצעג ,עטצעל יד --םינקז ַײב

 ?רעוו טגָאז ?סיוא ןוז יד רעוו טַײצ רעד רַאפ טשעל יצ

 !רעמ זיא ןשעלרַאפ ןבעל ַא סנשטנעמ ַא

 !ןוז יד יו רעמ זיא ןבעל ַא סנשטנעמ ַא

 .ןופרעד ןכַאל יז -- רעדרעמ ןוא ןשטַײד

 ליורג ןיא ןקערש םעד ןיא סיוא ףור רעבירעד
 :ליומ ןַײז ןיא גנוצ ַא ןוא ןסיוועג ַא טָאה'ס רעוו

 !טָאג ,דניק שידִיי ַא רַאפ רעדרעמ עשטַײד ןָאילימ ַא
 !טָאטש ַא ייז טסיװרַאפ ץנַאג זיוה שידִיי ַא רַאפ
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 ,ןיֿפש רעסואימ ,ָא ...ייז ןיּפש ַא יו טנַײפ בָאה

 - ףיד ןָא ,טּפשמ ןָא טּפשמרַאפ זדנוא טסָאה וד

 ,טסיזמוא ןוא זדנוא טכַארבעגמוא ןעמעלַא טסָאה
 ,טסיװרַאּפ ןעמייה יד ,רעזַײה יד בורח

 ,ןעשעג טינ סנױזַא ךָאנ טלעוו רעד ףיוא זיא סע

 ...ןעװרַאפ ַא ןָא ןוא סָאװרַאפ ַא ןָא ןוא

 :סייוו ךיא שטָאכ גערפ ךיא ?ריא טנעז ּוװ ,רימ טגָאז ןָא
 ...סייה ןוא רימ טלַאק טרעוו'ס ...טסיזמוא ךַײא גערפ ךיא

 --טנעז ריא ּוװ טרָא סָאד רימ ןָא רע טצעי טפור ןוא
 טנעקעג ןייגוצ טצעי ךָאנ ךַײא וצ ךָאד טלָאװ ךיא

 !טלעו ןיַײמ רעטצניפ ,ךַא -- ךַײא וצ ןגעוו יד

 ...טלעטשרַאפ ןוא טמַאצרַאפ ןענעז יז ןגעוו יד

 ,ןיהַא ןעמוק לעוו'כ ?ריא טנעז ּוװ רימ טגָאז ונ

 ,ןיז ןַײמ טימ ליוו ךיא ,ךַא ,סופ וצ טינ בוא ןוא

 ,טנעז ריא ּוװ טרָאד ןַײז ןעקנַאדעג עניימ טימ

 ...טדנעוועג ןרערט ןיא ןגיוא ענַײמ ךַײא וצ

 .טכַײלש סע יו טרעה ןוא ?ריא טנעז ּוװ רימ טגָאז ,ָא

 -ךַײא וצ עביל ןוא עסיורג ןַײמ ,טפַאשקנעב ןַײמ

 טסורב ןיַײמ ןופ ּפָאק ןייד טינ בייה ַא !הנח

 טסּוװעג טלָאװ ךיא ןעוו ,הנח ,ָא ...טינ דניוושרַאפ

 טלָאװ ךיא --ןעניפעג ךַײא ןעק ךיא ּוװו ,טנעז ריא ּוו
 | טלָאצַאב ןבעל םענעכָארבעצ ןיַײמ טימ
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 קוק ַא םענייא רָאנ ךַײא ףיוא רָאנ קוק ַא רַאפ
 ...גונעג ןיוש ןוא ןטצעל ַא ךָאנ קוק ַא

 !קילג ַא זיא'ס ...טרָאװ ַא ןיא ץלַא לָאמ ַא טגָאז ןעמ

 קילב ַא םענייא ןיא ןעמ טעזרעד ץלַא ,ץלַא ןוא

 טגָאזרעד טינ טרָאװ ַא זדנוא טָארב סע ןוא טנערב סע

 ...טגָאטעג טינ טלָאװ'ס יװ ןוא לַארטשנוז ַא טּפָא טסַאּפרַאפ

 - ךַײר זיא ןָאט קילב ןייא ,םערָא זיא ןקוק גנַאל

 .ךיַײא ףיוא ןָאט קילב ןקיצנייא ןייא רָאנ ליוו ךיא

 ,גורק ןופ ,ןלופ ןופ רעסַאװ ןייק ןיוש ליוו ךיא

 !קולש ַא םענייא רָאנ ,רימ גונעג זיא קולש ַא

 !ןיז עלעדייא ,ענַײמ ןיז !עלהנח

 ןירעד ןטימ ןיא זדנוא טדיישעצ ךָאד טָאה ןעמ

 --קנַאדעג ןטימ ןיא ןוא ךערּפשעג ןטימ ןיא
 ?קנַאװ ךיא ,רָאג ךיא יצ ...?הנח ,וד ?סע טקנַאװ רעוו

 !טלַאה -- לקעמָאי וד !ךימ טלַאה -- לקיצנב

 !טלַאפ יז ,ךַא ,טלַאפ יז ,ןעמַאמ יד ,יז טלַאה
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 ןעגנַאהוצ





 'ג ,בויא 6 ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת ק 10 ריפנַײרַא וצ

 5 .טקַא ןרעט 11)

 ך"נּת ןופ ןעלטיּפַאק

 ,'ג בויא

 עטצעזעגרעבכיא יד ןופ לטעלב-רעש ןטכַארבעג ןביוא ןיא תורוש רָאּפ (עטקעמעגסיוא ןוא) ענעבירשרַאפ יד

 ,טסקעט רעטצעזעגרעביא רעטשרע רעד סיוא טזַײװ סע יו זיא --'ג ,בויא עכלעוו ןופ ,ןטסקעט-ך"נּת

 'מונ וצ ריפנַײרַא ןיא עז) טסקעט-ך"נּת םעד ןריזיטַאמַארד ןזיב ןצעזרעביא םעד ןופ -- געוו ס'ק-י ּפָא ןעלגיּפש

 .טקַא ןטירד ןופ בייהנָא םיַיב 0

 ןוא שידיִי ףיוא טסקעט-ך"נּת םעד ןשיווצ םייוניש עשיגָאלָאטסקעט ןופ המישר ַא רעטַײװ ןעגנערב רימ

 המישר יד ןעוו וליפַא ."בויא" עמַארד רעד ןופ לײטײטשַאב ַא ןרָאװעג זיא רע יו םעד ךָאנ טסקעט ןבלעז םעד

 זיא עכלעוו ןוא ערעירפ יד זיא עכלעוו ןקרעמַאב ןעמ ןעק סיורג טשינ ךיוא ןענַײז םייוניש יד ןוא עניילק ַא זיא

 .עיצַאוטקנוּפ רעטרעדנעעג רעד ןופ טכיל ןיא ךיוא ,עיסרעוו ערעטעּפש יד

 (111 טקַא) "בויא" עמַארד יד ('ג קרפ) בויא רפס

 -ןושלב ןבעבעג טרעוו ץַאז ןופ טקעיבוס רעד -ןושלב ןבעגעג טרעו ץַאז ןופ טקעיבוס רעד 0
 טינ ןריט יד טָאהז לַײװ"' הבקנ// --.. /טכַאמרַאפ טינ יד ןריט יד טָאה'ר לַײװ") רכז

 -  (".....טימרעד טלָאװ יז ...../טכַאמרַאפ (" .....טימרעד טלָאװ רע
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 ּוו ,שיערבעה טיול ,"טכַאנ יד" טקעיבוס ןרַאפ רכז ןימ םעד ןבעגעגנָא .ק.י טָאה גנוצעזרעביא-ך"נּת רעד ןיא
 - הבקניןושל ףיוא ןטיברַאפ ןוא ,שידיִי טול טריגערָאק סע רע טָאה עמַארד רעד ןיא .רכז-ןושל זיא "טכַאנ"

 ןיא ןַײרַא טשינ ךיז טסַאּפ יוניש םעד ןריפנַײרַא םיַײב ץנעווקעס עטרעקרַאֿפ ַא .ןימ ןשיטַאמַארג ןשידיי ןטיול
 .ןצעזרעביא ןופ קיגָאל רעד

 .ןברק ַאךיַײלג ןוא סױרַא ךיוב סעמַאמ ןופ .ןברק ַאןיוש ןוא סױרַא ךיוב סעמַאמ ןופ 1

 טיוט םעד סיוא ןקוק סָאװ יד ,ָא טוט םעד סיוא ןקוק סָאװ יד ָא 1

 גונעג טשינ ,ָא / גולפ ןיא שטנעמ רעד גונעג טשינ ָא / -- גולפ ןיא שטנעמ רעד 3

 ןסיב ןיַײמ ,טיורב ןיַימ גָארט ךיא ךָאנ רעדייא ןַײמ טיורב ןַײמ גָארט ךיא ךָאנ רעדייא .4
 2 וצ .....וצ ןסיב

 יד ,ךיז רעסַאװ יו / ןסיגעצ ןוא ןסיג ןוא יד ךיז רעסַאװ יו / ןסיגעצ ןוא ןסיג ןוא
 יי ענַײמ ןעיירשעגייוו .....ענַײמ ןעיירשעגייוו

 ַא יו טרעטיצעג בָאה'כ ןכלעוו רַאפ דחּפ רעד טרעטיצעג בָאה'כ ןכלעוו רַאפ דחּפ רעד 5
 יד ןוא / ,ןפָאלעגסױרָאפ רימ זיא / ---טַאלב יד ןוא / ןפָאלעגסױרָאפ רימ זיא / טַאלב ַא יו
 קרַאטש ארומ בָאה'כ רעכלעוו רַאפ קערש קרַאטש ארומ בָאה'כ =! ןכלעוו רַאפ קערש
 ...ןפָארטעג ךימ טָאה / --טַאהעג .ןפָארטעג ךימ טָאה /טַאהעג

 רעד זיא סיױרג ןעמוקעג חַא ,ןעמוקעג רעד זיא סיורג ןעמוקעג ךַא ,ןעמוקעג .6
 ...סורדרַאפ !סורדרַאפ

 ןזַײװ ,םייוניש-עיצַאוטקנוּפ ענעזיוװעגנָא ָאד ערעדנַא עלַא ךיוא יו (25 קוסּפ ןיא) ביטַאד רעטריגערָאק רעד
 רעד וצ גנוצעזרעביא ך"נּת רעד ןופ -- בויא רפס ןופ 'ג קרּפ םעד ןטעברַאַאב םַײב גנוטכיר רעד ףיוא ןָא

 .ןזַײװרעד וצ רעשיטַאמעלבָארּפ ךס ַא גנוטכיר עטרעקרַאפ ַא זיא םייוניש עטכַארבעג יד ןופ טכיל ןיא .עמַארד

 וׂשע ןוא בקעי 11 ריפנַײרַא וצ

 טסקעט ןשִיערבעה ןשיווצ םייוניש עשיטסירעטקַארַאכ ןוא עטלייצעג ןופ המישר עצרוק ַא ָאד ןעגנערב רימ

 זיא שידִיי ףיוא גנוצעזרעביא יד זַא -- ריפסיוא םוצ ןעמוק רימ עכלעוו טול ,גנוצעזרעביא רעשידִיי רעד ןוא

 ןַײז טימ ןטערטסױרַא עשיטַאמַארד ס'ק-י ןופ ןשינעפרעדַאב-רַאוטרעּפער םשל ןרָאװעג טכַאמעג רקיע רעד

 עסיוועג ךיוא ,םייוניש לָאצ רעניילק רעד ןיא וליפַא ,ןרעוו טקרעמַאב ןענעק ךָאד .זַײרק ןשיטַאמַארד

 .שינערעהוצנָא עלעוטקַא עסיוועג ַא ןגָאמרַאפ סָאװ רענעטרעטנוא
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 שידִיי שיערבעה

 רעִירּפַא סצנַאג ַא רָאי ַא טימ רעסעב ליוו'כ..... םדק הנש תומא בוט 192 'ז
 ןברַאטש

 "רָאי ַא" :רעטרעוו ייווצ יד ןכָארטשעגרעטנוא ןרעוו טסקעט ןשידִיי ןיא רָאנ

 ןייא ָאד זיא / --ךַאוװש ךיא רעוו םיוק -- ךיא :וׂשע :יל תחא הפורת --יתפיע םא יכנא :וׂשע ;193 יז

 רימ ןכַאמ טייקדימ יד ןעק סָאװ/ ךַאז ...בה בה !לכא

 / - םד לסיב ַא ,רׂשב לקיטש ַא / !ןסע/ןסעגרַאפ |

 !םַאה !םַאה

 ,םַאד :ןעייל) "םד" ןוא "רׂשב" ןופ שידִיי ףיוא בָאגוצ םעד ןיא ןכָארטשעגרעטנוא טרעוו טייקידוׂשע סוׂשע
 .רעסערּפנשטנעמ ַא זיא וׂשע זַא שינערעהוצנָא רעד טימ "םדו-רׂשב" טפעהנעמַאזוצ ןפיוא ךיוא קידנעקניװנָא
 ,רעטַײװ טלקיװטנַא טשינ טסקעט ןיא רעבָא טרעוו שוריּפ ןשיטסילַאוטקַא ןַא רַאפ טייקכעלגעמ יד טָא

 ...(החמש) ךיזריאטימליּפשךיא 2220 הב עשעתשא :194 'ז

 .ןשִיערבעה ןיא טלעפ -- טסקעט ןשידִיי ןופ ,ןרעמַאלק ןיא בָאגוצ רעד

 ..סיוא ,בקעי ,םיא גָאט )/// - - - - ח - ;195 יז

 .שיערבעה ןיא ןיטולחל טלעפ ,טסקעט ןשידִיי ןיא ,דייר סוׂשע ןיא בָאגוצ ַא

 .....(טיירש) ּפָאט םעד רימ ןופ ּפָא טסמענ .. ...דודה תא ינמ שקבת.. 2199 'ז

 .ןשִיערבעה ןיא טלעפ -- טסקעט ןשידִיי ןופ ,ןרעמַאלק ןיא בָאגוצ רעד

 (רעכעטסַאּפ יד ןשיווצ) םילשורי םורַא 16 ריפנַײרַא וצ

 :טסקעט ןשידִיי ןוא ןשִיערבעה ןשיווצ םייוניש עשיגָאלָאטסקעט

 ןיב" ןיא ַײס .ןרָאװעג ןטיבעגרעביא זיא ,שידִיי ףיוא ,גנולדנַאה יד ןָא טגנַאפ םע ןכלעוו טימ דיל סָאד :382 'ז

 ןיב" ןיא :.ק.י ןופ דיל שִיערבעה ַא טימ גנולעטשרָאפ יד ןָא ךיז טבייה "םילשורי םורַא" ןיא ַײס ןוא "םיעורה

 ,םיריש ןיא טקורדעג ,א"צרת רָאי ןיא ןבירשעג ,"ברע" דיל ןטימ גנולעטשרָאפ יד ןָא ךיז טגנַאפ "םיעורה

 יד ןָא ךיז טגנַאפ "םילשורי םורַא" ןיא .262 'ז ,ה"לשת ,םיריש ןיא ןוא ; 9 'ז 111 דנַאב ,ח"צרת
 ,ח"צרת ,םיריש ןיא טקורדעג ,ו"סרת רָאי ןיא ןבירשעג ,"ןענכב תולילה םיפי" דיל ןטימ גנולעטשרָאפ
 .110 'ז ה"לשת םיריש ןיא ןוא ,9 'ז ,11 דנַאב
 ןופ טלַאטשעג יד" -- זיב ,"ןזַײװַאב סע רשפא טעװ ,ריא ,רשפא ריא" --ןופ ,טנעמגַארפ רעד :390-389 'ז
 ןבירשעגוצ טָאה .ק.י סָאװ ןטנעמגַארפ ערעסערג ייווצ ןופ רענייא זיא ,"לָאמַא ןופ ןטיוט ןסיורג ַא ןרעזדנוא
 .ָאטעג ןיא

 והילא" --זיב ,"םּתס ּפָא שטנעמ ַא טברַאטש'ס יו טינ ןברַאטש םיאיבנ" --ןופ ,טנעמגַארפ רעד :393-391 יז |

237 



 טָאה .ק.י סָאװ טנעמגַארפ רערעסערג רעטייווצ רעד זיא ,"...ָאי ,אָי /...טיוט ןופ דנַאל סָאד :(טכַארטרַאפ)

 .ָאטעג ןיא ןבירשעגוצ

 ,(חסונ ןשידִיי ןיא ןטקַא ףיוא טסקעט ןשִיערבעה םעד ןלייטעצ סָאד) יוברעביא-רוטקורטס רעד :395-394 יז

 -תלעב רעד ןופ דיל ָאד) עניב רעד ףיוא תועונּת יד ןוא טקַא וצ טקַא ןופ ןטסקעט-גנַאגרעביא יד טימ ןעמַאזוצ

 ןיא ,טסקעט ןשִיערבעה םוצ בָאגוצ ַא ס'ק-י זיא ,ץלַא סָאד -- (ןטלַאטשעג-ןעיורפ ריפ יד ןופ ץנַאט רעד ןוא בוא

 .ָאטעג ןיא ןבירשעג גנוצעזרעביא רעשידִיי רעד

 ףיוא טרעלקרעד ךיוא "םיעורה ןיב" ןופ טסקעט רעשִיעמַארַא רעד טרעוו ,"םילשורי סורַא" ןיא :407 יז

 "?סרּפ ןופ ןוא לבב ןופ עגינעק יד רַאפ רימ טכַארבעגפיוא טסָאה" :רעטרעוו יד וצ .ק.י טיג ָאטעג ןיא ,שידִיי

 ןיא ןַארַאפ טשינ רכז ןייק זיא סע עכלעוו רַאפ ,בוא-תלעב רעד ןופ דייר יד וצ תורוש 5 ןופ בָאגוצ ַא :413 'ז
 "!ךימ יירד ךיא" --זיב ,"(טניוולבריוו ַא יו יירד ַא ךיז טיג יז)" -- ןופ :טסקעט ןשִיערבעה

 .ָאטעג ןופ טסקעט ןשידִיי ןיא רָאנ ןכָארטשעגרעטנוא טרעוו ,"ןבירשעג" :טרָאװ סָאד :416 'ז

 ףיוא רעטקַאניײא ןשִיערבעה םעד ןלייטעצ סָאד) חסונ ןשידִיי ןיא ,ָאד יוברעביא-רוטקורטס םעד ךיוא :417 יז

 | ."םילשורי םורַא" ןיא רָאנ רימ ןעניפעג --(ןטקַא ַײרד

 ןוא ,"(טלעפַאב) ...לטימ ַא רָאנ טסיב" -- זיב ,"!בוא-תלעב יד :והילא" - ןופ ,ןטנעמגַארפ יד :421-418 'ז

 ןבָאגוצ ייווצ ערעגנעל ןענַײז ,"(קירוצ טערט) :הדוהי" --זיב ,"!ןַארַאפ ,ָאי ,ָאי - ןפסוי :בוא-תלעב" --ןוֿפ

 ףיוא) בוא-תלעב רעד ןופ דיל םענעבעגעגוצ םענופ עיצקנופ יד ךיוא יו ,עיצקנופ רעייז .ָאטעג ןיא ןבירשעג

 .ןטייווצ ןיא טקַא ןייא ןופ ןטסקעט-גנַאגרעביא ןַײז וצ זיא (395-394 ןטַײז

 סוהילא ןופ לייט ַא יו ,טסקעט ןשידִיי ןיא רָאנ טריפעגנַײרַא ,ץַאז-בָאגוצ -- "ןבירשעג טסָאה וד" 2427 'ז

 .ןסויווַאלפ סופסוי וצ דיירביול
 טָא /,קינָאה ריא ןופ/טעּפַאק טָא" --זיב ,"קידעגייט-ךייוו" - ןופ ,טנעמגַארפ-בָאגוצ םעד ןיא :428 'ז

 םורַא" ןיא .ק.י טלקיװטנַא ," - גנוצ ַא /!םס /,טפיג רָאג ריא ןופ/טפירט טָא /,קינָאה ריא ןופ/טעּפַאק

 ןופ דייר יד ןיא) גנוצ רנעטינשעגּפָא סוכלומ המלש ןגעוו "םיעורה ןיב" ןוֿפ הרוש עשִיערבעה ןייא "םילשורי

 ,םיעורה ןיב :עז) "תלכוא שאכ ןושל ,תשלפתמ ,תלתפתמ ,הקד הכר ןושל ,תמדמדא ןושל" :(בוא-תלעב רעד

 (דייר יד ןיא) ליומ ןיא "גנוצה-יחבש" ןגעוו גָאלָאנָאמ ןשילַארטַאעט ַא ןיא הרוש יד טלדנַאװרַאֿפ .ק.י .(69 'ז

 .בוא-תלעב רעד ןופ
 ַא סוכלומ המלש ןופ ביײהנָא םַײב ,גנוזַײװנָא רעשינעצס ַא ןופ בָאגוצ ַא -- "(קידנעלכיימש) וכלומ" ;436 יז

 .קַאז םעד טכַאמרַאפ בוא-תלעב יד יוװ םעד ךָאנ ,עקילּפער

 :תורוש יד ןוא ",ךימ טעגרהעג טָאה רע/ -- תועשר רעצנַאג ןיַײז ןיא ךיז ןזיװַאב טָאה רע" :תורוש יד" :437 יז

 ַא ןיא ןוא ,דייר סוכלומ המלש ןיא - ןבָאגוצ ייווצ ןענַײז ,"!הטילש ןייק טַאהעג טינ :הדוהי / !ָאי !ָאי :עלַא"

 .עקילּפער רעטלּפָאד
 רעד ַײב דייר סהימחנ ןופ ףוס םוצ ,רעטרעו ַײרד ןוֿפ עיצַאלָאּפרעטניא ןוא בָאגוצ -- "רימ עלַא יוו" :440 יז

 .גנולעטשרָאפ רעד ןופ דנע
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 לַאב רעד 22 ריפניירַא וצ

 :"לַאב רעד" ןופ חסונ םוצ ןעגנוקרעמַאב ייווצ

 ,"ןיײש ַא לעה רעטצנעפ ןופ" :ָאד רימ ןקורד 'ה לטיפַאק ןיא עפָארטס רעטייווצ רעד ןופ הרוש עטייווצ יד

 --"רעטצנעפ" טָאטשנַא טייטש טעיּפָאק ןוא ןטסקעט עטקורדעג ערעדנַא עלַא ןיא .טסקעטנָאק ןטיול

 ,רעביײרשרעביא יד ןופ תועט ַא םורַא ױזַא ןריגערָאק רימ ."רעטסניפיי

 ןיא" :הרוש רעד טימ --דיל סָאד ךיז טקידנע ,"עטכישעג רַאפ רעטעלב" ןיא טקורדעג ,טסקעט םעד ןיא

 ןטסירפ ןופ עיפָאקָאטָאפ ַא טול ,"טיוט רעד טשרעה רעלעק ןיא" :ָאד ןקורד רימ ."טיונ יד טשרעה רעלעק

 .(22 ריפנַײרַא עז) ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיפָאק-ןישַאמבַײרש ַא --רוקמ ןטעװעטַארעגּפָא

 רעטשרע רעד ןיא הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפע 2 31 ריפנַײרַא וצ
 = ב"שת רָאי ןופ טכַאנ-רדס

 -טנעלעגנָא ָא יד :עקַאט טָא ...הלואג ןופ טכַאנ עטשרע ןַא { ,עטשרע יד ןוא ...טכַאנלױרג ַא} ,טכַאנ יד

 ןיא רערעל + עשיערבעה ? עּפורג ַא רימ ,הלואג רעקיטשרע דובּכל החמׂש ַא ךָאד זיא גנולמַאזרַאפ עקידנציז

 -םוי ןפיוא ...בוט-סוי ַא ףיוא ןפָארטעגנעמַאזוצ ָאד ךיז ןבָאה --שינעגנע ןוא גנורעגַאלַאב רעװעשרַאװ רעד

 רעטַײנַאב טימ {טנַײה) זדנוא ןיא טריוי סָאװ טכַאנ-הלואג עטשרע יד ןעװַארּפ רימ ...רָאי גנילירפ בוט

 טימ זדנוא טרעטסיײגַאב ןוא ןזדנוא ןיא) טגָאלש סָאװ ,רעקיטכַאמ ץלַא זדנוא ןיא טגַײטש סָאװ ,טּפַארק

 ןפיוא ןגַײטש ייז תעב טסיַיג ןופ ןדלעה יד ,ןדלעה יד ןענַײז סָאד .הרובג רעקידנסקַאװ ץלַא רעטלּפָאד

 סָאװ יד !טלעווק סָאװ הוודח יד זיא סָאד ,רעמ ךָאנ הוודח רעייז ןיא ןוא הנומא רעייז ןיא טסעפ טָאפַאשע
 ַא רדס ַא ףיוא ןפָארטעג ךיז ןבָאה ןענַארַאמ טשינ ...זיא סָאד דמערפ יו !ןגעקטנַא טוט םעד ךיוא טלעווק
 רעטצעל ַא ףיוא החמיׂש ַא ַײב טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה טוט םוצ עטּפשימרַאפ {ןוא עטזיילרעד) רָאנ ,ןעמייהעג
 רעד וצ ליטש ליטש טריפעג ךָאד ןרעוו רימ ...ןגיַײוװש ןעמ טוט העש רעד ןיא - אגח ןוא גח ...החמׂש-הדועס
 ןוא ףלח םוצ זדלַאה רעייז סיוא רעדירב ערעזדנוא טנַײה ןעִיצ ןושל ןָא רעליַײמ עטמוטשרַאפ טימ הטיחש

 ןביוהרעד ןייק טשינ ןעמ טדער טָאּפַאשע ןפיוא טייטש עמ זַא .הצילמ רָאה ןייק ןָא ,רָאלק {טנַײה)} ןדייר רימ

 .ןבירטעגרעביא טשינ סע זיא ןיַײז טשינ לָאז סע דמערפ יװ ךָאד ,זיא סָאד דמערפ יו .ןושל
 ךיוא טכַאנלורג ַא ...טֿפַאשטכענק רַאֿפ טכַאנ ןייק טשינ ןוא טכַאנ עקיטנַײה זיא הלואג רַאפ טכַאנ ַא ,עקַאט

 םעד טָא ןיא רימ ןענַײז ןשטנעמ עיַײרפ ...גנופַאלקשרַאּפ רַאפ טינ רעבָא ,ָאי -- שינעקערש ןופ טכַאנ ַא ,עקַאט
 טעוו גנורעטשעצ ןופ לטימ םוש ןייק ...דעו םלועל ןשטנעמ עיַײרפ ,תוינערוּפ ןופ דנַאל םעד ןיא ,לָאטרעמָאי
 ןוא םירוסי ךרוד הלואג רעד רַאּפ ריא רַאּפ טכַאמעג קִיעפ ךיז ןבָאה רימ ,ןפַאלקשרַאפ וצ זדנוא ןזַײװַאב טשינ
 רבדמ ןסיורג ןיא גנולושסיוא רעזדנוא טַאהעג ןבָאה רימ !ןרָאװעג קִיעֿפ ןענעז רימ ןוא תופוקּת ןופ ךשמב ןדיַײל
 ,ןביוהעגפיוא רימ ןענעז רעכיוו ןיא ןוא םערוטש ןיא ,ןרָאװעג טרעטַײלעג רימ ןענַײז רעיַײפ ןַײז ןיא ,ןבעל ןופ
 ןלעו רימ ,ןפַאלקשרַאפ טשינ הערּפ םוש ןייק וצ רעמ ןיוש ךיז ןלעוו רימ .ןרָאװעג טקיניירעג ןוא ןביוהרעד
 ןוא ,רעּפַאלקשרַאפ ןוא טָאפסעד ןייק רַאפ ססמער ןוא םתיּפ ןייק ןעיובפיוא טשינ רעמ ןליוו ןטוג רעזדנוא טימ
 ןַײז טימ קימיטשניַײא לופ סרעזדנוא יו טשינ זיא ץרַאה ןַײז סָאװ רעוו זדנוא ןשיווצ ָאד ןַארַאפ זיא סע בוא
 יד ךָאד ןענַײז ייז סָאװ ,ןשינעמייהעג עמייהעג ענַײז ןיא טזיוה סָאװ טָאג ןיַיז ךָאד זיא רע סָאװ ,ןסיוועג
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 ךָאנ ןלָאז ייז גנונעפָאה רעד טימ ,סנגעמרַאפ עסיורג ענַײז וצ ןוא םיא וצ םיא ןדניברַאפ סָאװ םעדעפ עטסניד

 רע זיא טייצ ןַײז ןיא סָאװ רע זיא םיעשר יד ןופ --רענייא ַאזַא זדנוא ןשיווצ ָאד ןַארַאפ זיא סע ביוא -- ןסקַאװ

 -תלואג ןופ רעיַיפ ןרעטיול ןיא ןרָאװעג ןטָארבעג טשינ ,תישארב ןופ הלואג ַא ןיא ,ןרָאװעג טזיילעגסיוא טשינ

 ,טנעקרעד יז ןבָאה רימ ,תורצ ןיא ןוא דיירפ ןיא טרעדירברַאפ ןעמוקעגפיונוצ ָאד ךיז ןענעז סָאװ יד רימ .םע

 ןיא זיא טולב רעזדנוא ,ןבעל ןוֿפ ןטייקירעווש עלַא ןיא ןוא ןשינעלגנַאר ערעזדנוא ןיא טנעקעג יז ןבָאה רימי

 ןענעז סָאװ יד ַײב רָאנ ןַארַאפ זיא הלואג ןופ החמיש ַא ןוא !יז זיא ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא ,טקייוועגסיוא ריא

 .קיניזטסּוװַאב

 ןענרעלוצסיוא טשינ זַא רעסעב סייוו רימ יו רעוו !רימ ןענעז ןרעטלע ...רעִיצרעד יד רימ ,רערעל יד רימ

 רימ ,"םידימלּת" יד ףיוא םענַאב ןוא ךָאי רעזדנוא ןפרַאװּוצפױרַא טשינ ,ןעמוקעג רימ ןענעז ערעדנַא

 -- עקירעביא סָאד ןוא -- הרוּת רעד ןיא תוא ןייא ןזַײװ ,ןקרעמנָא ,עיניל ַא ןענעכייצנָא ,ןענרעל וצ -- ןעמוק

 ביוא געוו רעטוג ַא .געוו םענעגייא ןַײד ןיפעג ,טנורגּפָא ןופ ןשינעפיט יד ןיא וד סױרָאּפ ןַאּפש ,ןיילַא ךיירגרעד

 ,תומולח עסיורג ערעזדנוא טימ} טנגוי רעד וצ ןעמוק רימ !רעסעב לָאמ ןביז זיא -- ןענופעג םיא טסָאה ןיילַא וד

 םעד ריא ןיא ןגעוו טפַאשביל ןופ סיוא טזָאל ,טמוק יורפ ַא וצ סָאװ ןַאמ ַא יו {גנובעלפיוא ןופ תומולח יד

 טרעטַײװרעד רע ,ןעגנַאגעגקעװַא טלָאװ רע יו ,ךיז קעװַא טייג ןוא דוסי זיא סָאװ ןּפָארט םעד ,ןּפָארט-לקניוו

 טימ סָאװטע ךיז ןרעטיַײוורעד רימ ...ןעשעג טעוו דניק ןטימ סָאװ ןסיוו וצ ,ךיַײט גערב ןפיוא םירמ יװ ,רָאנ ךיז

 טעוו יצ --טצנַאלפרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ןעמיוז רעד טָא} ...גרָאז רעזדנוא טימ ןוא ןצרַאה ןיא רעטיצ רעזדנוא

 סָאװ רעד ,רימ ןענַײז טָאג יװ ...ןקיטיַײצ ירפ רע טעוו יצ ?ןסקַאװ ?ןַײז קידרעּפכורפ רע טעוװ יצ ?ןגיײטש רע

 טָאג .ןיילַא ךיז ןופ זדנוא ןיא ןקיטַײצ ןוא {ןסקַאװ סָאװ} תוחוּכ עקיטשרע ןוא םירצי זדנוא ןיא טצנַאלפרַאפ

 ןוא ןרעזדנוא +.דניק ? {ןטרַאצ} םוצ רעטנענ ןענעז רימ --רימ ...רערעטַײװ ,םיא רעביא רָאג זיב זיא רעבָא

 ,עקידנביל ןוא עטנעָאנ טָאג יו !ןַײז רימָאל} טײקטיהענּפָא סיורג טימ רָאנ טקיטלַאטשעג זדנוא ןופ טרעוו רע

 רָאנ רצי ןייא ...םַאלפ ַא ןרעוו רע טעװ ,קנופ ןייא טנגוי רעד ןפרַאווּוצ רימָאל .טנעָאנ רעד ןופ קידנבָאה ביל

 ריא ןופ םיא יד טכַארט סרעטומ ןַײז ןופ עטכַארבעג םיא ןופ םירצי יד וצ -- ץרַאה ןַײז ןיא ןבעגנַײרַא רימָאל

 -רצי םוצ ,ןגיילוצ םיא רימ ןלעו {רצי םוצ) ןבָאגוצ רָאנ רצי ןייק טשינ ,ךיז טײטשרַאפ'ס ...ענעבגעגרעביא

 {.ןילַא ךיז ןופ) טסַײג ס + דניק ? ןטרַאצ ןיא ןבָאה טנַאהרעביײא יד לָאז ,ןרעוו טקרַאטשעג לָאז רע ,בוטה

 {טיולב רעטיַײװ רעד} למיה-גנילירפ רעד ...טכַאנ עקיטנַײה יד זדנוא זיא טכַאנלורג ַא ןוא --הלואג ַא

 רעזדנוא ןיא זיא טיוט ןוא ןבעל ןופ ןָאפ יד :טעז ...סנסופוצ זדנוא טגיל טנורנּפָא ןַא ןוא ּפעק ערעזדנוא רעביא

 רעזדנוא ןופ גניליווצ רעד .טכַאנ עקיטנַײה גניליווצ ַא זדנוא ןענעז --טיוט רעד ןוא ןבעל סָאד ךיוא ...טנַאה

 ןענעז יז ,ןעקנַאדעג ערעזדנוא .קלָאפ םעד ןבעל סָאד ןלעפַאב רימ ןוא רבק םענעּפָא ןרַאפ ןעייטש רימ ...לרוג

 טימ ןוא ,ןרָאװעג טעגרהרעד עלַא טעמּכ {רעדירב ערעזדנוא} ןענעז תולג ןיא סָאװ םילשורי ןיא ,קלָאפ ןטימ

 ענעגייא רעזדנוא {טציא) טמוק יצ --טָא ...עינרעבוג רעד ןיא ןבעל סָאד ןלױֿפַאב זדנוא יז ןבָאה טיוט רעייז

 ,..טיירג ןענַײז -- רעבָא רימ ,+ ןעמוק לָאז רע 2 טוט םוצ ןָאט הליפּת טשינ ןלעוו רימ ?טשינ יז טמוק יצ ?ייר

 ןבעל יד וצ יז ןופ ךיז ןעיצ םעדעפ ערַאבעזמוא --טיוט םעד ןבעגעגרעביא ןוא + רימ ןענַײז 2 קיניזטסּוװַאב

 גנוַײרפַאב ןוא טײקשירעּפַאש וצ ןעגנובערטש יד ןוא גנובעלפיוא רַאפ ןעמיורט יד סױרַא ןעייג .ענעבילבעג

 ןופ ץרַאה םוצ עקידנעיײגקעוװַא יד ַײב ץרַאה ןופ {רעצנַאג רעד טלעוו רעד ןוא} טסיײג סקלָאּפ ןופ

 וליפא ביוא ןוא ...ןברַאטש וצ טיירג ןעניַײז רימ !רעביא טשינ ךיז טסַײר טייקיבייא ןופ טייק יד .עקידנעמוקנָא

 סע .ריט רעזדנוא ןיא ןפַאלקנָא חצור ןופ טנַאה יד טעוו סע ביוא עגר רעד טָא ןיא ,טכַאנ עקיטנַײה טנַײה ךיוא

 טימ ןוא !טיירג ןענַײז רימ ,עשז ױזַא ... -- איבנה והילא ןוא חצור רעד {,} ןעמַאזוצ ןעמוק ייז זַא טעשעג

 ,ךיז ןעניפעג יז רָאנ ּוװ קלָאפ רעזדנוא ןופ םיצוביק יד רַאפ ןבעל סָאד ןלעּפַאב רימ ןלעװ -- טוט רעזדנוא
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 טיוט רעזדנוא טימ רערעמ ייז ןרעּפכורפַאב רימ (:ןרעװ טסיירט רעיא סָאד לָאז ןוא ,ריא טלָאז ןסיוו}

 ...ןבעל רעזדנוא טימ יו ,םעה שודיק ףיוא ,םשה שודיק ףיוא

 סָאװ יד ףיוא ןוא ,ךיז ןדַאמש ַײב ןטלַאה סָאװ יד ףיוא ןוא םידמושמ יד ףיוא טכַאנ רעד ןיא דייל רימ טוט'ס

 טעגרהרעד ָאד ןרעוו סָאװ יד ,טײקמערָא רעקיטסיײג ןוא ליפעג ןופ טײקּפמעט סיוא ןריפרַאפ ןוא ןעשזדנָאלב

 רעד טשרמולּכמ רבק-רעדורב ַא ...בורג ןייא ןיא ןפרָאװעגנַײרַא זדנוא טימ ןרעװו סָאװ ,ןעמַאזוצ זדנוא טימ

 ַא דניק-ליּפמ ַא יװ} ןעוועג טקינייאעג טשינ זיא ןבעל ןיא סָאװ סָאד ןרעדירברַאּפ טשינ טעוו רעבָא רבק

 ןזָאלרעביא טשינ רימ יו ןלעוו ייז רעבָא ןרָאװעג טעגרהרעד רימ ןענעז ןעמַאזוצ .{ןַײז יז ןלעו רענעבָארגַאב

 ,טשינ קלח ןייק ייז ןבָאה לארׂשי ןטלַא ןופ דניזעג ןיא טשינ זיוה ןייק ןבָאה ייז .דניזעגזיוה רעייז האווצ ןייק

 ןוא טשטיַידרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ןדִיי ענעי יו ,ייז ןענַײז לפותיזַא יו .ןגָאזרַאפ וצ סָאװ טשינ ןבָאה ייז ןוא

 -רסח שירענגיל ןוא עקידלפּת ַא הצע ןַא ,ןהצע טכעלש רעייז ןופ טַײצ ַא ןיא עכלעוו ,םיזנּכשא ןרָאװעג

 רַאפ ןזָאל ןוא -- ןבעל סָאד ךיז ןעמענ ,הׂשעמ ַא ןָא ךיז ןעוט ,קישטַאה ַא ףיוא ןעגנעה יז ןעוט -- עקידהעד

 ןייק ןוא ךיא יו ייז ןעקנירט טפיג עסוּכ יד ,ייז ףיוא דייל רימ טוטי'ס ...רעביא טשינ האווצ ןייק ענעגייא ערעייז

 .רוד ןרַאפ טשינ יז ןלעפַאב ןבעל

 ,טָאּפַאשע ןפיוא ןייגוצפױרַא טיירג ןענַײז רימ ןעוו רימ תעב ,ןטנעמָאמ יד ןיא .ייז רַאפ רעכעה ןענעז רימ

 יול-ינב יד ןופ ןעוו וליּפַא ,רימ ךיוא :ןײלַא ךיז ףיוא ןגָאז תודע רימָאל ןוא קידתווינע וצ ןַײז טשינ רימָאל

 ןשירעּפַאש ַא ןופ עיסימ רעד ןגעוו קיניזטסּוװַאב טסייה'ס ,ןדִיי יַײב טבש ןעיַײרפ ַא ןופ רעדניק יד ,רימ ןענַײז

 ןוא עטיינעג ,ייז רימ ןעניד ענעגנּוװצעג .ןֿפַאלקש עטיינעג ,הערּפ ןדעי וצ רימ ןענַײז טפַאלקשרַאפ ,קלָאפ

 טשינ רימ ןבָאה טייהניימעג ןייא ,גנוּוט עכעלקערש ןייא רעבָא ,טעטשרעיײש יז רימ ןעיוב דלַאװג ךרוד

 יו טרעױמרַאפ טשינ ייז ןוא רעיומ ןדמערפ ןיא טלעטשעגנַײרַא טשינ רימ ןבָאה רעדניק ערעזדנוא :ןָאטעג

 טשינ לָאז רע ידּכ קניט טימ דניק ןַײז ןקעדַאב טוט שואָיי ןַײז ןיא רעכלעוו רעילומ רעטרירעג ןעניז ןופ רענעי
 ןַײז ףיוא סיוא רע טעוועקניט טָא ,ןייטש םענופ ןוא ץלָאה םעד ןופ סױרַא ךיז טסַײר סָאװ יירשעג ןַײז ןרעה
 לגיצ ַא ביוא זדנוא .סיוא ןוא לטכַאּפש-רעילומ ןטימ טכַאמעג ךַײלג ,טכיײלגעגסיוא ןוא טקעדרַאפ טָאה --דניק
 ןבָאה רימ ,טעװעלַאשזעג רימ ןבָאה דניק רעזדנוא ,רעױמ ןיא ןַַײרַא ןיילַא ךיז רימ ןלעטש סיוא זדנוא טלעפ
 | .טיהעגּפָא סביילברעביא סָאד

 ךיז ןיא רימ ןטלָאװ יצ ,יז זיא תבש רעקיבײא ,+ הטילּפה ? -תיראש רעזדנוא !סביײלברעביא סָאד טינ ןעוו
 ןוֿפ גנילירפ ןוא טכַאננליורג יד טכַאנ עקיטנַײה יד הביסמ רעד ףיוא ןעמוק וצ רעהַא ןטלַאהרַאפ תוחוּכ
 רימ ןכלעוו רַאפ ןוא טױט רעזדנוא ךָאנ ןבעל רימ ןלעװ ריא ןיא -- +הטילּפה? -תיראש יד .גנושימעצ
 .ארומ ןָא ןָא םיא ןקוק ןוא ,ןעייטש

 .ב"שת חספ!ל 'א}

 ןופ גָאט רעד 14/8 - 2 36 ריפנַײרַא וצ
 קילגמוא ןסיורג ןַײמ

 קחצי ןופ עיצידע ןַא ןענישרעד זיא ,קורד ןיא ןַײרַא ןיוש זיא עבַאגסױא רעזדנוא יו םעד ךָאנ
 ןיא ןבעגעגסױרַא ,26 -13 'זז ,עטכישעג רַאֿפ רעטעלב ןופ 218 דנַאב ןיא ,עמעָאּפ סנָאסלענעצַאק
 ריא ןוא עבַאגסױא רעװעשרַאװ רעד טָא ןוֿפ ןּפיצנירּפ-עיצידע יד .טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידִיי ןופ עשרַאװ
 סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ טסקעט םעד ָאד ןקורד רימ עכלעוו טול יד ןופ ערעדנַא ןענעז חסונ רעקיטליגדנע
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 :ןצנערעפיד-רקיע יד ,רעטַײװ ָאד ןענעכייצרַאפ רימ .עמעָאּפ
 טרָיורטסנָאקער ,רעבעגסױרַא יד טיול ,זיא עכַאגסױא רעװעשרַאװ רעד ןיא טסקעט רעקיטליגדנע רעד (1)

 רעד ,חסונ רעצרוק רעד --טנַאקַאב ןענעז סָאװ ןטנַאירַאװ יַירד עלַא ןופ ךמס ןפיוא לעיּפיצנירּפ ןרָאװעג

 ןעזרַאפ ןענעז קיטקַארּפ רעד ןיא .חסונ ןגנַאל ןפיוא ךיז קדיצנציטש ,חסונ רעגנַאל רעד ןוא חסונ-ןשיווצ

 ערעדנַא יד ןופ ףליה רעד טימ ןרעוו טכַאמעג טנעקעג ןטלָאװ סָאװ םינוקיּת ןוא ןבָאגוצ עקיטכיוו ןרָאװעג

 .ןטנַאירַאװ

 ןייא :חסונ ןצרוק ןיא יו ןרָאװעג טקורדעג ,עבַאגסױא רעװעשרַאװ רעד ןיא טסקעט רעד זיא שיפַארג (2)

 רעקידייל ַא טימ סעפָארטס עקידהרוש-ייווצ :חסונ ןגנַאל ןיא יו טשינ ןוא ,ןפָארטס ןָא טסקעט רעקידרדסּכ

 .ייז ןשיווצ עינילרעטניא
 חסונ ןגנַאל םוצ ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענעז עבַאגסױא רעװעשרַאװ רעד ןופ טסקעט ןקיטליגדנע ןיא (3)

 יד ןיא ןרירוגיפ סָאװ (ןענָאסלענעצַאק קחצי ןופ י"כב בָאגוצ ַא) תורוש ריפ ךָאנ רָאנ (תורוש 476=)

 .תורוש 480 םורַא ױזַא טָאה חסונ רעװעשרַאװ רעד .חסונ-ןשיווצ ןופ ןטנעמגַארפ-טסקעט ענעבילבעגרעביא

 עקיטנַאהנגייא סנָאסלענעצַאק קחצי) תורוש 24 ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טשינ רעבָא ןענעז עבַאגסיוא רעד ןיא

 ַא ןענעז רעבָא ,חסונ ןגנַאל ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא טשינ ךיוא הליחּתכלמ ןענעז עכלעוו (ןעגנוצנַאגרעד

 .טפירשטנַאה ס'ק.יטימ ,חסונ-ןשיווצ ןופ טַײז רעטשרע רעד ףיוא תורוש 58 ענעבעגעגוצ יד ןופ לײטײטשַאב

 זיא יז יו טיהעגּפָא טשינ טרעוו עבַאגסיוא רעװעשרַאװ רעד ןיא טסקעט ןקיטליגדנע ןופ עיצַאוטקנוּפ יד (4)

 .טפָא ץנַאג טשרעדנַאעגרעביא ןוא טריגערָאק טרעוו יז ,לַאניגירָא ןיא

 ךעלסילשסיוא לעיּפיצנירּפ ךיז טציטש ,עבַאגסױא רעזדנוא ןיא ,ָאד ןקורד רימ סָאװ טסקעט רעד ('א1)

 ןופ ןעמָאנ םעד עגונב רָאנ .חסונ ןטצעל ,ןטנאקַאב טציא זיב ,ןרַאפ ןטכַארטַאב רימ ןכלעוו ,חסונ ןגנַאל ןפיוא

 ןיא) בָאגוצ ןכעלטפירשטנַאה טנָאסלענעצַאק קחצי ןקורד ןוא ּפיצנירפ םעד ןופ ּפָא רימ ןכַײװ עמעָאּפ רעד

 ןַײז וצ סיוא טעז סָאד ."רעד" :ןבירשרַאפ -- "42" :טָאטשנַא טרעוו חסונ ןגנַאל ןיא .14/8-42 :(חסונ-ןשיווצ

 ןופ ןזַײרג עקיטנָאק ןריגערָאק םַײב ןפלָאהעגסױרַא ןטנַאירַאװ ערעדנַא יד ןבָאה קיטקַארּפ רעד ןיא .תועט ַא

 .חסונ ןגנַאל ןיא רעביײרשרעביא
 טמיטש סָאד ;חסונ ןגנַאל ןיא יו -- סעפָארטס עקידהרושייווצ ןיא טקורדעג ָאד טרעוו טסקעט רעד ('א2)

 עלַא ןיא ןקרעמַאב וצ סָאד רעווש זיא'ס שטָאכ ,חסונ-ןשיווצ ןיא ןבָאגוצ עכעלטפירשטנַאה ענַײז טימ ךיוא

 .ןבירשרַאפ ןענַײז ןבָאגוצ יד ּוװ טסקעט ןופ ןדנַאר יד ַײב טרָא ןיא לגנַאמ רעביא -- ןבָאגוצ

 קחצי סָאװ ןבָאגוצ עכעלטפירשטנַאה עלַא גנַאהוצ םעד ןיא טכַארבעג ןרעוו עכַאגסוא רעזדנוא ןיא ('אב)

 ןגנַאל ןקידרעטעּפש ןיא ןַײרַא טשינ ןענעז עכלעוו ןוא חסונ-ןשיווצ ןיא טריפעגנַײרַא טָאה ןָאסלענעצַאק

 רעד) חסונ-ןשיווצ רעד זַא רימ ןענרעל עמעָאּפ רעד ןופ עבַאגסױא רעװעשרַאװ רעד וצ ריֿפנַײרַא ןוֿפ .חסונ

 :שירַאטנעמגַארפ רָאנ טיהעגּפָא ךיז טָאה (ריפנַײרַא ןופ רבחמ םעד סעסעּפ םייח טול ,"טנַאירַאװ רעטייווצ"

 חסונ ןגנַאל ןטױל .טַײז רעטצעל רעד ןופ לייט ןיילק ַא ןוא ,טקידעשעצ ץנַאג 5 רעמונ טַײז ,טיײז עטשרע יד

 4 יד ןוא ,חסונ-ןשיווצ ןופ טַײז רעטשרע רעד ףיוא י"כב ןבָאגוצ תורוש 58 יד ץוח ַא זַא רעבָא רימ ןסייוו

 ןענעז -- (חסונ רעװעשרַאװ ןיא ןַַײרַא ָאי ןענעז תורוש ריפ יד טָא) טַײז רעטצעל רעד ףיוא י"כב ןבָאגוצ תורוש

 חסונ ןגנַאל ןיא ןַײרַא ןענעז עכלעוו ןבָאגוצ רעכעלטפירשטנַאה ךָאנ ןעוועג חסונ-ןשיווצ ןוֿפ טסקעט ןענַאג ןיא

 .עמעָאפ רעד ןופ טסקעט ןקיטליגדנע ןופ לייט ַא יו ןבילברַאפ ןיוש םורַא ױזַא ןוא

 םוש ןייק ןָא חסונ ןגנַאל ןיא זיא יז יו ,עיצַאוטקנוּפ יד ןרָאװעג טיהעגּפָא זיא עבַאגסױא רעזדנוא ןיא ('א4)

 .ןעגנורעסעברַאפ עקיטיינ רעדָא ןעגנורעדנע עקידנוויּכב
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 ןשירָאטסיה ןשידִיי ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,עמעָאּפ רעד ןופ ןטנַאירַאװ לָאצ רעד וצ גנוקרעמַאב ַא

 ןרעוו ןטנַאירַאװ 4 ןגעוו טדער קרַאמ .ב תעב זַא ןרעוו טנָאמרעד ָאד ףרַאד סע :עשרַאװ ןיא טוטיטסניא

 ןוא ,עמעָאּפ רעד ןופ עבַאגסױא רעװעשרַאװ רעד וצ סעסעּפ םייח ןופ ריפנַײרַא ןיא יַײס יַײרד רָאנ ןזיוװעגנָא

 ,גזסמוטטזמ 21086ט/װװמה (26410 (סּפוּפ) ַאקסװוָאקַאס עטור ןופ טיירגעגוצ רוביח ןרַאטנעמוקָאד ןיא יַײס

 ןיא טנָאמרעד קרַאמ רעב רָאנ .טעגז52208416, 1 גקוסס 1942 -- 8(ץס26מ 1943. טש252464 1980, 2

 ַא םיא ַײב ןַײז טשינ רעבירעד ןעק סע ,טפירשרעטנוא רעלופ סנָאסלענעצַאק קחצי טימ זסונ ַא ,ךוב ןַײז

 | .ןטנַאירַאוװ יד ןלייצרעביא םַײב תועט רעטושּפ

 גנוטעברַאַאב עכעלטנורג ַא זיא חסונ רעגנַאל רעד זַא ,טזַײװַאב חסונ ןגנַאל ןוא ןצרוק ןשיווצ ךיַײלגרַאפ ַא

 עלַאקיסקעל ךיוא רָאנ ,תורוש עַײנ ענעבעגעגוצ רעקילדנעצ רָאנ טשינ טלַאהטנַא רע .טסקעט ןלַאניגירָא ןופ

 רועיש ַא ןָא ךיוא יו ןעגנורעסעבסיוא עשיטקַאטנטיס ןוא רעטקַארַאכ ןשידָאזָארּפ ןופ םינוקיּת ,םייוניש

 ןענעז סָאװ חסונ-ןשיווצ ןופ תורוש-בָאגוצ ענעי ,גנַאהוצ ןיא ,רעטַײװ רימ ןעגנערב ָאד .םייוניש-עיצַאוטקנוּפ

 סָאװ םינוקיּת ערעקידנטַײדַאב יד ןוֿפ עקיניא ךיוא יו ,חסונ ןגנַאל ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא טשינ

 .חסונ ןקידרעיירפ ַא ןטעברַאַאב םייב טריפעגנַײרַא טַאה ןָאסלענעצַאק

 ;ןטנַאירַאװ-תורוש ןוא תורוש-בָאגוצ

 :{"ךָארב ַא" :רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ עפָארטס רעד ךָאנ} :711 'ז

 --ןָאגַאװ ןיא טרָאד ןופ ,גַאלשמוא םוצ גַאלשמוא םוצ

 ?ןָאט ךַײא עלַא טימ ןשטיײד יד ןליוו סָאװ !

 :ן"שטיײד ןייק טינ טסיב" :רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ עפָארטס רעד ךָאנ} :712 'ז

 ,טכעלש עכיפלָאװ ַא ןגיוזעג טָאה ךיד

 ,טכענק ןרעטצניפ ןַײד ,רענַאזמרעג} םעד וד ןוא

 ריד ןופ רעסעב ןעוועגיז ד{ליו יד ,} עמַאמ ןַײד

 ןופ שטַײד ןופ רעסעב טסיב וד ,וד ןוא}

 ן!ןַײר רעגרע} ץלַא רעטַײװ סָאװ
 !ןַײז טינ ןיוש טעװ סָאד ,{ןשטיַײד} ןופ רעגרע ,ןיינ

 לַאסַאװ ןַײד ןָא קוק ,רבק ןופ םיור ףיוא ייטש

 - לַאג יו ןרערט ערעטיב טימ ןייוו ,ןייוו ןוא

 :ןטייטש ,"וד ,רָאנ ענָאדַאמ ןייוו וד רָאנ ...ןענייוו ןוא" הרוש רעד ןופ טרָא ןפיוא} :712 יז
 וד רָאנ ענייא ,עלהנח וד {.} ןענייוו ןוא

 12 חסונ"ןשיווצ ןיא ךיז ןעניֿפעג " ...ןייוו ,רעסעב ןייוו ןוא ךימ ןָא רעסעב קוק וד" הרוש רעד ךָאנַו :712 יז
 ריא" ןופ ,תורוש יד ןענעז סָאד .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא חסונ ןגנַאל ןיא ךיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,תורוש
 ,"?ּוו ,סע ריא טייג ּוװ ...טנרעלעג ךימ טסָאה וד" זיב "טּפעלשעג תוירזכא טימ טרעוו ריא ,טינ טייג
 ןוא" :ןרעטרעוו יד טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ עפָארטס רעד ךָאנ תורוש יד טָא ןעמוק חסונ ןגנַאל ןיא
 ;714 יז ףיוא "?ּוװ ,סע ריא טייג ּוװ !ריא טַײז רעד ַײב ,ריא
 :{"רעוו !לקיצנב רימ ןופ קעװַא טינ ײג ָא" הרוש רעד ןופ טרָא ןפיוא)
 רעוו גָאז ,קיצנב רימ ןופ קעװַא טינ יג ָא
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 :713 יז

 :713 ז

 :ן"דִיי ַא ןופ טלַאטשעג עסיורג ַא ןענ'כייצ םיײב" הרוש רעד ןופ טרָא ןפיוא ןוא)

 דיי ַא ןופ טלַאטשעג עסיורג ַא ןלָאמ םיַיב
 ,רעטרע ענעדישרַאפ ףיוא חסונ ןגנַאל ןיא ןוא חסונ-ןשיווצ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ תורוש 12 יד ךָאנו

 :{ןַארַאפ טשינ חסונ ןגנַאל ןיא ןענעז סָאװ תורוש 14 ךָאנ ןָאסלענעצַאק קחצי וצ טיג

 טסיירט ןַײמ {,ןרענַײמ רעקירעי-ףלע ,קעמָאי
 טסייג וד רעכיז ױזַא טסייג וד ,רענייא וד

 גנַאג רערעכיז ןַײד {,ןרעטּפעלשעג ןייק טינ יו
 ן...} קנַאדעג רעטכעלש ןייק ,ןיינ ,ןַײא טינ ריד טלַאפ סע

 ןןיילק לקעמָאי ,רעקניניילק ןיַײמ ,קעמָאי טוג טסיב)

 ןןײלַא טינ טסייג וד טייקסטוג} ןַײד ןיא סיור{ג}

 זיא םינּפ ןַײד ףיוא ןוא עלעדִיי טסייזגנ
 סיז עלעכיימש ןַײד ןופ ָאד ךָאנ סעּפע

 - קערש ַא טימ טשימעג םיוק םיוק עלעכיימש ןייד

 קעװַא ךיַײא טריפ ןעמ ןּוװַו טסייוו וד ָא ,טסייוו וד

 טסייג וד ןוא {}ייז) ןופ ןטיהרַאּפ רָאנ טסליוו וד

 טסייוו ,רעבָא ,וד .רעקניטוג (ןַײד) ,לכיימש ַא טימ

 - טנעה יד ןרעטרַאצ) ןַײד עמַאמ ןַײד {ריא טסקערטשו ןוא
 ...טדנעוועג למיה םוצ ןגױא יד - הנח טסנייוו

 דלַאב -- דלַאב/ --רימ יב ָאד טציז סָאװ רעד ,רע טינ ךָאד זיא סָאד" תורוש ייווצ יד ןופ טרָא ןפיואו

 :ן"...ריר םיַיב ,ןטשרע םיַיב ,טינ טרעוו רע ןוא

 רימ טימ ָאד טציז סָאװ רעד רע טינ ךָאד זיא סָאד

 --ריר םַײב ,ןטסנעלק םַײב ,טינ טרעוו רע ןוא דלַאב ,דלַאב

 יד ךיוא ןענעז ,ןצרוק ןיא טשינ ןוא חסונ ןגנַאל ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,(םּתסה-ןמ חסונ-ןשיווצ ןיא) ןבָאגוצ
 :ןטַײז ףיוא תורוש
 :717 יז

 :118 ױ

 :722 'ז

 :730 יז

 ןתורוש 2} יַאמל" זיב "ןעמַאמ רעקילייה רעייז טימ" ןופ
 ןתורוש 21 "רערט יד ןטלַאהַאב" זיב "סָאד קידנגָאז ןוא" ןופ
 .ןתורוש 61 "...יײרפ ןוא קיור" זיב "קילג זיא ןבעל ַא רָאנ טינ" ןופ

 :ן"טסיוורַאפ ןעמייה יד ,רעזיַײה יד בורח" הרוש רעד ךָאנו
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 ךָאנ דייוועגניא ןיא ,רעכַײב ןיא רעדניק

 ,ךָאטשרעסעמ ןייא טימ סעמַאמ יד טימ טיוטעג

 ףיטש ַא טימ ייז עלעקניוו ןיא ןסָאשעג

 .ףיט ךעלעשיק ןיא ןטלַאהַאב רעדניק

 :(ן"ל =)חסונ ןגנַאל ןוא (ן"ק =)ןצרוק ןשיווצ םייוניש-טסקעט עטסקידנטַײדַאב ןוא עשיטסירעטקַארַאכ

 ז

;:11 

14 

 ?ןיהַא ּוװ טגָאז ָא , -- קלָאפ ןטסואימ ןופ :ן"|

 ןיהּוװ רימ טגָאז ָא ...קלָאפ ןטסואימ ןופ :ן"ל

 !טימ רעד ןיא ןיַײרַא םיא טמענ ,ןקעמָאי טמענ/ --טימעג סקעמָאי ןיא ,יז זיא ןקעמָאי ַײב :ן"|

 !טימ רעד ןיא ןַײרַא םיא טמענ ,ןעלעמָאי טמענ/ --טימעג סקעמָאי ןיא !יז זיא ןעלעמָאי ַײב :ן"ל

 -- ןעשעג טינ למוטעג ןיא ,לענש ױזַא טלָאװ'ס ןעוו :ןק 5

:17 

 --ןעשעג טינ לַײאעג ןיא לענש ױזַא טלָאװ'ס ןעוו :ן"ל

 - שטַײב ַא רענייא טימ לרוג ןופ ןסימשעג :ן"ק

 לרוג ןופ ,רזכא םענופ/יַאמל ,ןסימשעג ןרעוו ןלָאז יַאמל/,ַײרד יז ,ןעמַאמ רעקיליײה רעייז טימ :ן"ל

 ?שטַײב ַא רענייא טימ

 -  ךַאװ ךיא תעב ,ףָאלש ךיא תעב רימ ךיז טמולח ריא :ן"ק 9

:21 

:1 

:22 
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 ךַאװ ךיא תעב ףָאלש ךיא תעְב עז ךיא ,ךיַײא עז ךיא :ן"ל

 ,דנילב רימ טכַאמ רערט ןַײמ {?| ךיוא רערט ןַײמ סע טשיורַאפ :ן"|

 ,..דנילב ךימ טכַאמ רערט ןַײמ ,ךיַײא רערט ןיַײמ סע טשיוורַאפ :ן"ל

 ...ןעשעג קילגמוא סָאד זיא רימ טימ רעדייא :ן"

 ....ןעשעג קילגמוא סָאד זיא ךייא טימ רעדייא :ן"ל

 - טכַײל ןןוא} לסקַא ןפיוא ךיז רימ רע טצעז :ן"ק

 ...טכַײל ןוא לסקַא ןַײמ ףיוא גָאט רעד ךיז טצעז :ן"ל

 - טסיַײרד ןוא ןסָאלשַאב ,קִיור ןזעוועג :ן"|

 - טסַײרד ןוא ןסָאלשַאב ,קִיור ױזַא ןעוועג :ן"ל

 קילב ַא רעטכַײל ַא ,רעטכַײל ַא ןָאט קוק ַא :ן"ק

 קילב ַא רעטצעל ַא ,רעטצעל ַא ןָאט קוק ַא :ן"ל

 ,ףרַאדַאב ןעמ ּוװ טרָאד רעפרַאש ,רעקידוז טסיש :ן"ק

 .ףרַאש ןוא ןיד ַא ליוק-רעװלָאװער ַא יו

 ,ףרַאדַאב ןעמ ּוװ טרָאד רעפרַאש ,רעקיד טסיש :ן"ל

 .ףרַאש יא קידוז יא לױקלױטסיּפ ַא יװ רעמ

 !ךיוא עקנימינב ןוא ןויצ-ןב ךיז טגערפ סע :ן"ק

 !ךיוא רע -- ,ןימינב ,ןויצ-ןב ךימ טגערפ סע ;ן"ל

 ,ןיז ןַײמ טימ לעװ ךיא -- סופ וצ טינ בוא ןוא :ן"ק 0

 ,ןיז ןַײמ טימ ליװ ךיא ,ךַא ,סופ וצ טינ בוא ןוא :ן"ל
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 (טסקעט רעשִיערבעה רעטריציפיטנעדיא טשינַא) -- ןטסקעט ס'קיי ןופ המישר רעד וצ

 ןוממשה ןינןב יוה םתאב +ונימאת ק
 ןומהה לא ,םעה תלד לא 4 :
 --{םיױרקַשמו הבובנ הצילמב
 ?ורקנת םישנא יִניֵעֲה

 ןוימד ,ףועמ ילבל 2
 6 םירז לאו םירזממ םתאב

 הבהא יחכש ,ליג יחכש םתא

 בהאת אל

 הבהא אלו ליג אל

 םתאב אלק

 = ףנכ יצצוקמ

 {םילעונ} + םילוֲע ? םיפנכ ירסוחמ

 - םילזוג יפנכ םתטרמ

 :ונומכ אל

 םילופזנ} םיחא

 ו 1
 רפע לע 4 7 ונתונע תוכבו

 = =לעמ הראשנ םא םכתוקת

 6 ורקנת 2

 לעילב ינב ,וראשנ םאו
 לעמ הפ םכיתֹוקת לכ
 ןומדיה} םדה לע { םד) ובש" ?

 :ופסת לא הנורחא הוקת

 תשגל + םיאמט? ובהרת {םיאמט וה

 = ופסת לאק
 =ורחתת לא םכמ םיבוט םעוק
 (תשחול אל} =ובכת לא? הנורחא תלחגל 0 לאל

 אז/1034 -- תואטיגה ימחול תיב -- ויכרַא- .ק.י
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 די-בתכ רעטריציפיטנעדיא טשינ רעשיערבעה ַא



 רַאלובַאקָאװ

 .ןסיזַאָא :ןזַאָא

 .סענָאבָאבַאז ןוא תולוגס ןיא רעקיבײלג :רעבױלגרעבַא

 ןופ ךלמ רעד .רוביג ַא ,םדו-רׂשב ַא :(ענעקימ ןופ) ןָאנמעמַאגַא

 המחלמ רעייז ןוא ןכירג יד טימ טריפעגנָא טָאה .ענעקימ

 ,עיָארט טימ

 .עטרעכעלעגסיוא :עטעוועלירדעגסיוא

 .תערצ ;טײקנַארקטױה ַא ןבָאה :(ןַײז) ןטָאשעגסױא

 ַא יװ עשיצ ַא ןָאט גנילצולּפ .ן(ע)שיצ ךַײלגרַאֿפ :ןשיצפיוא

 .(שִיײּפָאטַאמָאנָא) גנַאלש

 .תולעמה-ריש :דילגייטשפיוא

 יו טלקיװרַאּפ ןוא טכַײל סָאװ רעפסָאמטַא ,עריוא :עלָאערױא
 עכעלטסירק ןופ טלַאטשעג סָאד רעדָא ּפָאק םעד גניר ַא

 .קרעווטסנוק עכעלטסירק ןיא עקילייה

 .גנירעה עכייוו ןוא עטעפ ,ענעצלַאזעג קרַאטש :סעקילוא

 ,זייב ןוא סיורג ,שינעפעשַאב שירַאדנעגעל ַא :רעייהעגמוא

 .ןענעגעגַאב וצ ךיז הנּכס ַא זיא סע רעכלעוו טימ

 רעד ףיוא) עשרַאװ ןיא טרָא רעד .ץַאלּפ -גַאלשמוא :גַאלשמוא
 ,1943 -- 1942 ןרָאי יד ןיא טָאה ןעמ ּוװ (סַאג יקווַאטס
 "ןַאב ןיא ייז ןריפקעװַא ןרַאֿפ ןדִיי ןבירטעגפיונוצ
 ןוא -טיוט ערעדנַא ןיא ןוא עקנילבערט ןייק ןענָאגַאװ
 ןרָאי יד ןיא ,שוריג ןסיורג ןרַאפ .ןרעגַאל-סטעברַא
 -ָאטעג יד טשיוטעג טרָאד ןעמ טָאה 1942 -0
 .ָאטעג ןרַאפ גרַאוונסע ףיוא ןשטַײד יד רַאֿפ עיצקודָארּפ

 רָאיײץרַאװש רעד .(6 ,ג בויא טול ,ןושל-הללק) ןטׂש :לפוא

 .(6 ,ג בויא ןופ גנוצעזרעביא סיק.י טיול)

 .ןעשטרָאקנַײא ךיז ,ןגײבנַײא ךיז :(ךיז) ןרעױהנַײא

 .דניה :דניא

 .סעקרעקוצ :ןסיריא

 ןקידופצ ןיא טיבעג ַא ,דנַאלנכנירג ןטלַא ןיא :ַאיַאכַא

 .סענָאּפָאלעּפ

 וצ ןבילקעגסיוא טנגוי ןַײז ןיא טָאה .רעטעג עשיכירג
 ,םורטלעו טימ ןרעוװ טקנעדעגרַאֿפ רעבָא ןברַאטש

 רוביג-המחלמ רעד .גנונעקרענָא ןָא ןבעל גנַאל רעדייא

 ,דַאיליא סרעמָאה ןוֿפ

 ןופ ךעלקינייא ןופ ןוז ַא ,רוביג ַא םדו-רׂשב ַא :טעליכַא
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 ןודקומ רעדנַאסקעלַא ןעוו :(ןסענעגָאיד) ןודקומ רעדנַאסקעלַא
 טימ ןפָארטעג ךיז ןוא סָאטנירָאק ןייק ןעמוקעג זיא
 טרעװ - סַאֿפ רעד ןיא ףָאסָאליּפ םעד ,ןסענעגָאיד
 ךיא ןעק יצ" :טגערֿפעג םיא ַײב טָאה רע זַא טלייצרעד
 םיא טָאה "?סענעגָאיד טייקילעפעג ַא ןָאטנָא ריד
 ןופ ךיז טסעוו וד בוא ,ָאי" :טרעפטנעעג סענעגָאיד
 ."ןוז יד ןלעטשרַאּפ טשינ רימ ןוא ןָאטּפָא ןענַאד

 .עטלטרַאגעגמורַא :עטרוגעגנָא

 .טרעטישרעד ,טכיװעגכַײלג ַא ןָא ,טלמוטעצ :טצעזטנַא

 .ןפױלטנַא ,ןענירטנַא :ןעמוקטנַא

 ןיטעג .םינודיצ יד ןופ ןיטעגטּפױה יד -- תרתשע :עטרַאטסַא
 רעד ןיא ןיטעגטּפױה .גנורעמ ןוא גנורעּפכורפ ,עביל ןופ

 סע טלוק סנעמעוו טימ עיגָאלָאטימ רעשינענּכ -שיקינעֿפ
 -ינב יד ךיוא עכלעוו ןיא ,תונז-ישעמ ןדנוברַאפ ןרעוו

 .טקילײטַאב ןבָאה ךיז ןלָאז לארשי

 ןושל-ָאטעג ףיוא .דנַאבמערָא ((085424 -- שילױּפ) :עקסַאּפָא

 טזומעג ןבָאה ןדִיי סָאװ דוד-ןגמ ןטימ דנַאבמערָא --
 גנונעדרָארַאפ ַא טול .סַאג ןפיוא ןײגסױרַא םַײב ןגָארט

 רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןופ ,1939 רעבמעווָאנ ןט 23 ןופ
 עינרעבוג-לַארענעג רעד ןיא ןדִיי עלַא ןבָאה קנַארפ

 -- 1939 רעבמעצעד ןטשרע ןופ -- ןגָארט טפרַאדַאב
 ,טיירב יד רעטעמיטנעס ןעצ סנטסקינייו עטנעל ַא
 ַא טױל .דודױגמ ַא טימ ,לברַא ןטכער ןפיוא

 רעד - רעשיפ ןופ גנונעדרָארַאפ רעקידרעטעּפש

 לח הריזג יד זיא ,עשרַאװ ןופ רָאטַאנרעבוג-טקירטסיד
 דוד-ןגמ רעד ןוא ,טלַא רָאי 12 ןופ ןדִיי ףיוא ןעוועג
 .טנורגרעטניה ןסַײװ ַא ףיוא ,יולב ןַײז טפרַאדַאב טָאה

 ןיא רעטעברַאטימ יד ןופ -- םױבלעּפַא .מ.יי :םױבלּפַא

 רַאטקעריד - ָאטעג ןיא .טסילַאנרושז ַא ,"טנעמָאמ"
 ץנעגילעטניא רעקידנטעברַא רעד רַאפ ךיק רעד ןופ

 רָאי ןיא ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא זיא .14 ָאנשעל ףיוא
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 .ןדײשּפָא ךיז ,ןרעטַײװרעד ךיז :(ךיז) ןקילעזטַײלּפָא

 ןרעוו סע ּוװ ץַאלּפילפ רעװעשרַאװ ןופ טנגעג יד :עשטנעקָא
 ךעלגעטיגָאט ןדִיי ןענעז ןיהַא .ןענַאלּפָארעַא טכיררַאֿפ
 ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ,טעברַא ףיוא ןרָאװעג טּפעלשעג
 .ןרָאװעג טיוטעג ךיוא ןוא טנקיטולבעצ ,ןרָאװעג

 .ןגיוב ַא ןיא וצפורַא ןעיירד ךיז :(ךיז) ןבלעװֿפױרַא

 .סנדָאש ןכַאמנָא ,ןרעדור ,ןעלמוט :ןעױרבמורַא



 סרעניזדַאר םעד ,רענייל ךענעה ןושרג 'ר :(רעד) םייח-תוחרָא

 :רעטייוו עז ."םייח-תוחרָא" רפס ןופ רבחמ רעד ,עדייז

 ,תלכּת

 .ןטרַאװ ,ןרַאה :(טינ טרַא ןעמ) ןרַא

 -טניושזד יד ןופ םענייא .ןייטשנרָאב טניימעג רשפא :.ב
 ,ןרָאטקעריד

 .ןשינעעשעג :ןטייקנבעגַאב

 .ןעמַאזוצ ,דנַאנַײב :ןעמַאזַאב

 .רעקידלושַאב :רעקיטכיזַאב

 טרעוו ךַארּפש-שטַײט רעד ןיא .ןַאמ סבַײװ רעד :רענַאמַאב
 ,"לעב" רַאפ גנוצעזרעביא יד יװ "ןענַאמַאב" ןבעגעגנָא
 טרעװ ָאד .(13 ,א"כ םירבד) ייּהָּתְלַעְבּוי לשמל יו
 .רענַאמַאב ןַײמ :ףיוא ,"יִלְעַב" טצעזעגרעביא

 .קיטייוו ,רעצ :(םיבר-ןושל) ןעגנַאב

 .ןרעקמוא םוקלופ :ןרעקַאב

 ,(?)1939 -- 1896 ,שזדָאל) יקסנישטרַאב ךענעה :יקסנישטרַאב
 ַא סנָאסלענעצַאק קחצי ןעוועג .רעלָאמ רעטנַאקַאב
 ןוא שזדָאל ןופ ןפָאלטנַא רע זיא המחלמ ביײהנָא .דנַײרפ
 וצ ווָאשַאמָאט זיב ןגָאלשרעד וצ ךיז העדב טַאהעג
 ןרּפש ענַײז ןענַײז ןָא טלָאמעד ןופ .דנַײרּפ

 .ןדנווושרַאפ

 .ןעמולב טימ טסוק ,קַאשקנעמולב :ךיורטשנעמולב

 .רעטכעוו-רעיוט ,רעעזפיוא-ץענערג :רצמ-לעב

 .ןעוװענָאר(ָא)ב :ןעינָארב

 .תוללק ןסיגסיוא ,סעּכ ןיא בייל ַא יו ןלירב ,ןעירב :ןעלדירב

 ?(טניושזד ןופ ןרָאטקעריד) קישזוג רשפא ,ןַאמרעטיג רשפא :.ג

 רעד טױל  ,עינרעבוגילַארענעג יד :"עינרעבוג"
 ןופ גנולייט רעװיטַארטסינימדַא רעשיטסירעלטיה

 ,ןילבול ,עקָארק ןופ ןטקירטסיד יד :ןלױּפ ןטריּפוקָא
 ןַאס ןכַײט יד ןשיווצ חטש רעד ןוא ,עשרַאװ ,םָאדַאר

 .טקירטסיד-עיצילַאג רעד -- שטורבז ןוא

 .בנג :רעניױג

 .טײקילעזטַײל ,דסח :טסנוג

 רעד ןופ הביבס רעד ןיא ןדִיי ךרוד טנױװַאב טנגעג יד :וװָאבישזג
 .עשרַאװ ןיא ,ץַאלּפ רעווָאבישזג זוא יקסווָאבישזג סַאג

 .ןליוו ןטוג ןַײז ןופ :(ברעװדַא) סקיטיג
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 שארב ןענַאטשעג .(1943 -- 1889) ןַאמרעטיג קחצי :ןַאמרעטיג
 .ָאטעג ןיא רעוט-ללּכ ַא .עשרַאװ ןיא טניושזד ןופ
 רעד ןופ ןטעטױװיטקַא יד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג
 .ויכרַא-"תבש-גנוע" ןופ ןוא גנוגעווַאב רעישיצולח

 ןשידִיי ןופ עיסימָאק ןצנַאניּפ רעד ןופ דילגטימ
 ןתעב ןרָאװעג טעדרָאמרעד .טעטימָאק-רינידרָאָאק
 ,ןט18 םעד ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשּפיױא ןטשרע
 ,1943 רַָאונַאי

 ,טַײצ-תוּכוס ,חבזמ ןפיוא ןסיג סָאד .ןברק-רעסַאוװ :רעפּפָאסיג
 .שדקמה-תיב ןופ ןטיײצ יד ןיא

 .ןעלקניפ :ןרעמילג

 .שינעכירק ןוא גנוגעוװַאב עקיכַאפליפ :למיוועג

 ?עיושזעג ,שיורעג :זיוזעג

 .עטצינשעג יו :עטקָאטעג

 ,ןסנירג :עזימעג

 ,תובוט ,םידסח ,ןטייקילעפעג :ןלַאפעג

 ןגיוצעג ךיז טָאה ,ָאטעג ןיא סַאג עטסגנעל יד .עשנעג :ַאשנעג

 םלוע-תיב ןשידִיי ןזיב ןוא חרזמ ןיא סעקװעלַאנ יד ןופ
 ..ברעמ ןיא

 ףױא ,סַאג רעװעשרַאװ רעד ןופ ןעמָאנ :(יד) "עישנעג"
 יד טניימעג טרעװ ,ָאד ךעלסיפ-ןזדנעג ןיא .עשנעג
 הסיפמ ןופ ףיוה ןיא .ַאשנעג ףיוא ןדִיי רַאפ הסיפּת

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד "רעכערברַאפ" עשידִיי ןענעז

 .ןזַײרּפ -- עז :ןזירּפעג

 .ּפַאלקעג רעקיכליה :רעפמילקעג

 ,ןרָאצמירג ,ןרָאצ ,ןדַײל :(רעד) םירג

 סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ רעגָאװש רעד :דוד ,יקסווָארבמָאד
 ַא ןופ רָאטקעריד ןוא רערעל ַא .לרעב רעדורב
 קחצי ןופ טעדנירגעג ,שזדָאל ןיא עלוש רעשִיערבעה
 ןוֿפ רָאטקעריד רעד ןעוועג ָאטעג ןיא .ןענָאסלענעצַאק
 טקישרַאּפ .7 ַאדרַאװט ףיוא ,עשרַאװ ןיא םימותי-תיב

 טסוגיוא) םידימלּת ענַײז טימ עקנילבערט ןייק ןרָאװעג
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 רעשידִיי ,(1941 --1882) עלעשרעה :שרעה ,שטיװעלעינַאד
 ,רעגנוה ןוֿפ ָאטעג ןיא ןברָאטשעג זיא ,רעטכידסקלָאפ
 -גנַאל ַא סנָאסלענעצַאק קחצי .1941 טיַײצ-גנילירפ
 ,טקורדעגּפָא רע טָאה 1907 רָאי ןיא .דניײרפ רעקירעי

 לכיב ןטשרע ןַײז ,ףליה סנָאסלענעצַאק קחצי טימ

 - 1913 רָאי ןיא ;"רעדיל סעלעשרעה" :רעדיל
 תבש" -- 1929 ןיא רעטעּפש ןוא ,"ךעלעגייפנוז"



 רעדיל ליפ יד טימ ןעמַאזוצ וויכרַא ןַײז ."טקַארט ןפיוא

 ןרָאלרַאפ זיא ,ָאטעג ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ
 ןעניפעג רעדיל-ָאטעג ענַײז ןוֿפ ייווצ זיולב .ןעגנַאגעג
 ינוי-יַאמ ,(13) 877 'מונ ,רורד ןיא ,עטקורדעגּפָא ,ךיז
 ,39 --37 'זז ,1

 רעסיוא בלַאה ,לייט-ברעמ-ןופצ ןיא סַאג-ץענערג ַא :עקישזד
 .ץַאלּפגַאלשמוא ןבעל ,ָאטעג רעד

 ןופ לײטּפָא-עיצַאזיװָארּפַא ןיא רעטלעטשעגנָא :טנעמיד

 .גנולײטרַאפ-ןליױק ַײב ,טַארנדִיי

 סיקסנימַאק ןיא רוטַארַאּפער-ָאטױא רַאֿפ שזַארַאג ַא :יסַאניד
 ןופ טַײז רעד ַײב לסעג ַא ,ענשזָאבָא ףיוא ןינב-רעטַאעט

 ךעלגעטיגָאט ןענעז ןדִיי ּוװ ,טָאטשרָאֿפ רעװעקָארק

 טקינַײּפרַאפ ןוא טעברַא ףיוא ןרָאװעג טּפעלשרַאפ
 .ןרָאװעג

 .טַײז רעשירַא רעד ןופ ,ָאטעג רעד ץוחמ ןופ :(ןופ) "ןסיורד"

 ארבג אה :ע ןישודיק אתכסמ רעד טיול :אקסארט אהו ארבג אה
 יד זיא סָאד ןוא ,שטנעמ רעד רע זיא סָאד)} אָקְסִד אהו

 .ךעלנױשרַאּפ ,רע זיא טָא -- {גנוטעברַאפ

 ןכיוה) קסַארט (ןצנַאג) ןטימ רע זיא טָא :שיטסירָאמוה

 .םענַײז (לעטשנָא

 רעּפַאש ןרַאפ ןטלַאהעג ,טעָאּפ רעשיּפע רעשיכירג :טורעמָאה
 -המחלמ ענַײז יװַאזיװ .סָאּפעדלעה ןשיכירג ןופ
 ,טעָאּפ ןשיריל םעד ,ןדוד סױרַא .ק.י טלעטש םירוביג
 רעפַאש ןרַאפ ןטלַאהעג ,םירומזימ-סיליהּת ענַײז טימ

 ,ןטשרעבייא םוצ גנַאזעגביול ןשידִיי ןופ

 טימ ךיא ,רעלדנעה-ןסַאג :(שורַאלדנַאה) :רַאלדנַאה

 .גרַאװטלַא

 .עדַאטס :דואה

 ןיא טעברַאעג - (טנַאריּפסַא ןַא יצ) טַאקָאװדַא ןַא :טריױוזיוה
 ןיא טעטימָאק-ספליה ןשידַיי םַײב טמַא-עזֿפױא
 וצ ןעוועג זיא עיצקנופ סנעמעוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ
 .ןכיקסקלָאפ יד ןופ ןטעטױװיטקַא יד ןרילָארטנָאק

 .קַאטַא ןַא תעב עיצַאמרָאפ-המחלמ עשירעטילימ :רעטפיוה

 .ןכייה-לגרעב :(לגיה ןופ םיבר-ןושל) ןעלגיה

 .ךעטסַאּפ :טריה

 עז) עלעשרעה ּוװ עשרַאװ ןבעל לטעטש ַא :װָאקירנעה
 ןעמוקעגפיוא טרָאד זיא'ס זיב ,טניווװעג טָאה (רעטַײװ
 .1940 רָאי ףוס ,ָאטעג ַא

 טעוו רע זַא רע טָאה טסּוװעג .רוביג ַא ,םדו"רׂשב ַא :רָאטקעה

 ַא .ןקָארשעג טשינ ךיז טָאה ןוא טַײצ רעד רַאפ ןברַאטש
 ןופ טױט ןלַאפעג ,רוביג-המחלמ ַא ,ץנירּפ רענַאיָארט

 .דרעוש סעסעליכַא

 רעד .רעטעג"ןב טָאג רעשיכירג ַא .סעלוקרעה :סעלקַארעה
 רעשיכירג רעד ןיא םירוביג יד ןופ רעטסטלע

 טסּוװַאב ,רעטסנעעזעגנָא רעד ךיוא ןוא עיגאלָאטימ
 .ןעוטפיוא עקעלנייוועגרעסיוא ןוא חוּכ ןַײז טימ

 .עדנַאב ַא ןופ שאר :טשרעה

 .עלעשרעה עז :רעדיל טנזיוט סעלעשרעה

 סעלעשרעה ךָאנ .שרעה ,שטיװעלעינַאד :עז -- עלעשרעה

 ףיוא ןרָאװעג טריפעגרעכירַא וויכרַא ןַײז זיא טױט
 ייווצ ןיא ,"רורד" ןופ ענומָאק רעד ןיא ,34 ַאנלעיזד
 ןעגנוטַײצ ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןיא .סנטסַאק עסיורג
 ןענַײז רעדיל ענַײז עכלעוו ןיא ןלַאנרושז ןוא
 ענַײז רעדיל רעטרעדנוה ךיוא יו ,ןרָאװעג טקורדעגּפָא

 ָאטעג ןיא ,עטקורדעג ןייק טשינ ךָאנ ,די-בתּכב

 ךיז טָאה ןַאמרעבוה ןתנ טסירָאלקלָאפ רעד .ענעבירשעג

 ןתעב .טרדסעגסיוא ייז ןוא ייז טימ טיסערעטניארַאּפ

 ןיא .ןעמוקעגמוא רע זיא ,1942 רעמוז ,שוריג ןסיורג
 ןטימ ,רעדיל סעלעשרעה ךיוא ןענעז טַײצ רענעי

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ,וויכרא

 .עסַאק רעצנַאג רעד ףיוא ןליּפש .ךַארּפשנטרָאק :קנַאבַאװ

 .ןגינעגרַאפ ַא :קינָאװ

 .ךיז ןעלקַאװ :ןעקנַאװ

 סוָאמו-סואימ ,רעדיוורעד ןַײז :(רעדיוו וצ רימ ןענַײז) רעדיוו
 .ןרעוו

 .ןגָאזּפָא :ןרעגייוו

 ַא .ענרָאט ןופ ּפָארטנַאליפ-ריבג רעד ,ץייוו לימע :ץייוו
 עכעלטפעשעג עסױרג טימ טנַאקירבַאֿפ-ןטשרַאב
 ןופ טיבעג ןֿפיוא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעגנודניברַאֿפ
 ןוא ענרָאט ןיא טניוװועג טָאה .עיצַאקירבַאּפ-ןטשרַאב
 בילוצ ןַײרַא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוק טֿפָא טגעלפ

 .ןטפעשעג ענַײז

 .היח ,דליוועג :(יד) דליוו

 .(1942 - 1886) .ַאקסנישטלױו .ַאפעטס :ַאקסנישטליוו
 שונַאי ,עשרַאװ ןיא ענעריױבעג ַא .ןירעִיצרעד
 הלוע זיא .ןירעטעברַאטימ עטסטנעָאנ סקַאשטרָאק



 ןיא .דורח-ןיע ןיא טצעזַאב ךיז ןוא 1938 רָאי ןיא ןעוועג

 ןפלעה וצ ידּכ ןלױּפ ןייק ןרָאפעגקירוצ 1939 רָאי

 רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ .ןַײז וצ הלוע ךיוא ןקַאשטרָאק
 -תיב סקַאשטרָאק .י ןיא טעברַאעג רעדיוו ,המחלמ

 ףיוא םימותי"תיב ןופ רעדניק יד טימ ןעגנַאגעג .םימותי

 .עקנילבערט ןייק ,געוו ןטצעל רעייז

 .ןגָאלק ,ןרעּפמיװ :ןרעמיוו

 ,לברעװ-רעסַאװ לבריוועג ,לבריוו :רױו

 .ןגוב ַא ןופ םרָאפ ַא ןיא ןטײרּפשסױא ךיז :(ךיז) ןבלעוו

 ,טַאקָאװדַא .יקסווָאקילעיװ ווַאטסוג ר"ד :יקסווָאקילעוװ

 רעשידִיי רעד ןופ דילגטימ-םוידיזערּפ ,גָאלָאנימירק

 םעד ןופ שארב ןענַאטשעג .ףליהנײלַא רעלַאיצָאס

 רעװעשרַאװ ןיא ןכיקסקלָאפ יד רַאֿפ טמַא-עזפיוא

 ףעש-טקירטסיד םענופ רעבעגטַאר ךיוא ןעוועג .ָאטעג

 ךיוא ךָאנרעד ,ץוש רעלַאיצָאס ןופ ןעמעלבָארּפ רַאֿפ

 .טַארנדִיי ןופ דילגטימ-םוידיזערּפ

 .סעילַאװכ :(םיבר-ןושל) ןלעוו

 .ךיז ןקױרַאב ,ךיז ןעשיטַאז :(ךיז) ןסעטַאז

 .קידהגרדהב ,סַאזגנַאל :(ברעװדַא) עטכַאז

 . .לופנַײש ,קיטכיל ,קינוז :(וויטקעידַא) קינָאז

 עז (27 ,ח עשוהי) "ללש" טרָאװ ןרַאּפ שטַײטה-ןושל :בױרקַאז

 .ןכע :רעטַײװ

 -רעבליז בקעי ןעמָאנ ןטימ) ןעמולבלעגניר לאונמע

 עדייב .ןביוא עז - ןצייוו לימע טימ ןעמַאזוצ (ןייטש
 ןבָאה ייז .ןטפעשעג חוּכמ עשרַאװ ןייק ןעמוק ןגעלפ
 ןוא ײמרַא רעשטַײד רעד רַאפ ןטשרַאב טעברַאעגסױא
 .סעטָאלז ןענָאילימ טנידרַאֿפ

 ַײב טנָאמרעד טרעװ .ענרָאט ןוֿפ ריבג ַא :ק ,ןייטשרבליז

 .תוכרב :ןגעז

 7,ץטסשפע16 דיסשפז2ץפ!אס (01681) סָאטישז :ןכיק-סָאטישז

 ןופ עיצַאזינַאגרָא עכעלטּפַאשלעזעג ַא (80016026)
 ךיז טָאה סָאװ ,ףליהנײלַא רעלַאיצָאס רעשידִיי רעד

 ,ןטעטימָאק-זױה ךרוד ףליהטסבלעז טימ ןעמונרַאפ

 .לג"דא ,ןכיקסקלָאֿפ ,רעזַײה-םיטילּפ

 :דיל םעד וצ ריֿפנַײרַא ןצרוק ןיא :עז --- המלש ,יקסווָאכילעשז
 ."יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד"
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 הנח ,(1942:1900) ױרפ ס'ק .י :(ןָאסלענעצַאק) הנח
 טימ עקנילבערט ןייק ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ ,גרעבנעזָאר
 ןט14 םעד ,ןימינב ןוא ןויצ-ןב ,ןיז ערעגנִיי ייווצ
 .1942 טסוגױא

 .ענירעלעּפ עשימיור :עגָאט

 רעד ,(1498771420) ַאדַאמעקרָאט עד סַאמָאט :עדַאמעװקרָאט
 .רָאטיזיוװקניא-סיורג רעשינַאּפש

 ,תוקדיצ ,הדימ עטוג :טנגוט

 ןופ -- ָאטעג ןופ לייט-םורד ןיא סַאג עקיצנייא יד :ַאדרַאװט
 ךיז טזַײרק סָאװ -- (חרזמ-ןופצ) ץַאלּפ-יקסווָאבישזג
 -ברעמ-םורד רעטלוב ַא ןיא ,ענסָאקס ָאטעג ןכרוד

 ,גנוטכיר

 .ארומ ,שינרעטיצ :עמערט

 ,לדיירד ,לדנערט :רעדנערט

 בָאה ךיא (שילוּפ טימ טשימעג שידִיי) :ךעלדיל סַאמ ַאי

 .ךעלדיל

 .ןעלמַאטש ,ךיז ןקַאהרַאּפ ,ךיז ןעקיהרַאֿפ :(ךיז)ןעקנָאי

 .טעטימָאק-ספליה רעשידִיי :.ק.ה.י

 ןוא גיילסיוא :(עקווָאװ-עקדוי--ןעייל) הק"-ווָאװ-הק"-דוי
 .שרופמה-םש םעד ןופ ךַארפשסױא

 .הלותב ,יורפגנוי :רעפגנוי

 -ץרא ןַא ןופ טלַאטשעג ערַאדנעגעל בלַאה :הניר הליד ףסוי

 ןעגנערבּפָארַא טלָאװעג טָאה סָאװ לבוקמ ןקידלארׂשי
 ענעגייא יד טימ הלואג יד ןרעטנענרעד ןוא ןחישמ
 םיא ןגעוו סעטכישעג יד .ןלַאפעגכרוד זיא ןוא ,תוחוּכ
 ךיז ןבָאה ,עיצידַארט עכעלדנימ יד רקיע רעד ןוא
 זיב ןַאד ןופ .טרעדנוהרָאי ןט17-ןט15 ןשיווצ טלקיװטנַא
 קרעוו עכעלטפירש יד טרעמעג ךיז ןבָאה טַײצ רעזדנוא
 ןגעוו ,רוטַארעטיל רעשידִיי ןוא רעשִיערבעה רעד ןיא
 טימ ןוא ןטׂש ןטימ ףמַאק ןַײז ןיא ,לרוג ןַײז ןוא םיא
 .תיליל

 ,ןילבול :(סופד-תיב ןטלַא ןוֿפ ,"ןדִיי" םענופ טָאטש יד) ידי"
 "דיי" רעד ,עכסישּפ ןוֿפ קחצי בקעי 'ר ןופ טָאטש יד
 ןופ םינוב בר ןוֿפ יבר רעד ,"שודקה דִיי" רעד רעדָא
 ןופ קחצי בקעי 'ר .רעקצָאק לדנעמ בר ןוֿפ ןוא עכסישּפ
 רעד םעדכָאנ ןוא דימלּת רעד רעִירפ ןעוועג זיא עכסישּפ



 "הזוח" רעד ,ץיברוה יולה בקעי קחצי 'ר ןופ רענגעק
 זיא ןילבול ןיא ַײרעקורד עטשרע יד .ןילבול ןופ
 ןט16 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג
 .טרעדנוהרָאי

 והימרי איבנ רעד סָאװ בתּכ ןופ טלַאהניא רעד :ווירב סהימרי
 ןענעז סָאװ עלַא יד וצ םילשורי ןופ טקישעג טָאה
 .לבב ןייק תולג ןיא ןרצאנדכוכנ ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטרַאפ

 | .ט"כ קרפ ,הימרי רפס :עז

 .רעייגסופ רַאפ גנַאגכרוד ,געטש ,רַאוטָארט :קינדָאכ

 ןבלעז ןטימ ףרָאד ןיא ןדִיי רַאפ רעגַאל-דנעלרַאפ :ָאנמלעכ
 טָאטש-טקירטסיד רעד ןופ רעטעמָאליק 14 ,ןעמָאנ
 ןלױּפ ןופ ןלייט-ברעמ) טיבעגוַאגעטרַאװ ןיא ,ָאלָאק

 ןעמ .(ךיַײר ןשטַײד םוצ ןרָאװעג טריסקענַא ןענעז סָאװ
 ןקיליטרַאפ וצ שיטַאמעטסיס טרָאד ןעגנַאפעגנָא טָאה
 רעגַאל-טיוט רעטשרע רעד .1941 רעבמעצעד ןיא ןדִיי
 | .ןלױּפ ןיא

 ךַײלגרַאּפ ,עיזולַא עשירַארעטיל :"עדנילב יד ןוא עמָאל יד"
 זיא םילשורי זַא ןגָאז וצ טניימעג .8 --6 ,ה ,'ב לאומש
 יד ןופ טַײצ רעד ןיא יו טנעה עדמערפ ןיא רעדיוו

 טפנוקוצ רעד ןיא יז טעוו -- דוד ןַאד יו זַא ןוא ,םיסובי

 ךרוד ,טּפַאשרעה רעדמערפ ןופ ןרעוו טַײרּפַאב רעדיוו

 .ןדִיי

  .ןעִיצוצ ,ןצייר :ןקָאל

 ,ןגיל ןגָאז :ןגַײל

 ןופצ ןוא לייט-םורד ןשיווצ ,עשרַאװ ןיא ָאנשעל סַאג יד :שעל
 ,גנוטכיר-ברעמ-חרזמ ַא ןיא ןפָאלעג ,ָאטעג

 רעד רַאפ ךיק יד ןענופעג ךיז טָאה 14 ָאנשעל ףיוא :14 ָאנשעל
 ךיוא זיא טרָאד :ָאטעג ןיא ץנעגילעטניא רעקידנטעברַא
 ,טַארנדִיי ןופ גנוליײטּפָא-עיצַאזיװָארּפַא יד ןעוועג
 ,רענּפעג םהרבַא ןופ טריפעגנָא

 ללּכה .(הנימ-אקפנ יד) ?ץלַא סָאד זיא סָאװ :יאה ילוכ יאמ

 ?סָאװ

 -עיצַאזיװָארּפַא רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא :רעװָאנירַאמ
 .גנולײטרַאפ-ןליוק רַאֿפ עיצקעס יד ,גנוליײטּפָא

 -םורד ןיא ,ָאטעג ןצוחמ ,עשרַאװ ןיא סַאג ַא:ַאקסװָאקלַאשרַאמ
 ,ןטרָאג ןשיסקַאז םַײב קידנבייהנָא טפיול .לייט חרזמ

 .םורד ןייק ןופצ ןופ

 ,רעלּפַאלּפ ,רעלטָאמ :רעלטומ

 ןפיוא ,ָאטעג ןופ לייט-ןופצ ןיא ץַאלּפ ַא ןוא סַאג ַא :וָאנַארומ
 טרָאד - ןטרָאג ַא טימ ץַאלַאּפ ַא ןופ ןעמָאנ

 ןכָאנ ןבעגעג ןעמָאנ ַא יװַא ןוא טיובעגפיוא
 .עיצענעוו ןיא ,"ָאנַארימ" לזדניא ןשינעילַאטיא

 טרָאס רעטסגרע רעד ;טסימ טימ טשימרַאפ ביוטשנליוק :לַאימ
 ,לַאירעטַאמ-ץייה

 פ לײט-ןוֿפצ ןיא ,ַאלימ סַאג רעד ןופ ןעמָאנ :עלימ
 זיב ץַאלּפ יקסווָאנַארומ ןופ ןפָאלעג .ָאטעג רעװעשרַאװ
 .גנוטכיר-ברעמ-חרזמ ַא ןיא ,ַאשטָאמס

 ?טסניד ַא :(ַא) עטסדנימ

 .םינומה ,סעגנעמ :ןגנעמ

 -עזפיוא יד טניימעג טרעוו ָאד .(שילױּפ) טמַא-החגשה :רָאזדַאנ
 -ספליה ןשידִיי טַײב ,ןכיקסקלָאפ יד רַאּפ עיסימָאק
 ר"ד ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,טעטימָאק
 .יקסווָאקילעװ ווַאטסוג

 רעד וצ לעלַארַאּפ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא סַאג ַא :עיפילָאװָאנ
 טָאה החּפשמ ס'ק.י רעכלעוו ףױא יקּפילָאװָאנ סַאג
 .שוריג ןסיורג ןתעב ,טניווועג

 רַאפ .חרזמ-ןופצ ןיא סַאג ַא ,סעקװעלַאנ :ַאה-וה רעקװעלַאנ
 -זיוה ןוא רחסמ ןשידִיי ןופ רעטנעצ רעד ,המחלמ רעד
 .עירטסודניא

 ,טיורב ןָא (גנירעה) :(טשינ טימ גנירעה) טשינ

 טיול) םיליהּת רפס ןופ רבחמ רעד ךלמה דוד :"תורימז םיענ"
 .(1 ,ג"כ ב לאומש

 ,רעדור :רעטס

 ןופ סנייא ,(טנעמַאלרַאּפ ןשילױּפ ןופ) םייס ןופ ןינב רעד :םייס
 טּפעלשרַאפ ןגעלפ ןדִיי ּווװ רעטרע עטסכעלקערש יד
 קידתוירזכא ןוא ,געט ףיוא טעברַא רעד וצ ןרעוו
 טרעטשעצ בלַאה זיא ןינב רעד .ןרעװ טקינַײּפעג

 ,עשרַאװ טרידרַאבמָאב ןבָאה ןשטַײד יד תעב ןרָאװעג
 -הרובק רעד ןרָאװעג זיא ןוא ,1939 רעבמעטּפעס ןיא
 .ןקַאלָאּפ רעטרעדנוה ןופ ץַאלּפ-עיצוקעזקע ןוא טרָא

 ."ךס ַא" רַאפ םיבר-ןושל :(ןכס ַא ןופ טרעהעג) ןכס

 לייט-ברעמ-ןופצ ןיא ,ַאשטָאמס סַאג רעד ןופ ןעמָאנ :עשטָאמס



 יד ןשיווצ גנוטכיר םורד-ןופצ ַא ןיא ןפָאלעג .ָאטעג ןופ
 .עיּפילָאװָאנ ןוא ַאװָאּפָאקָא ןסַאג

 ירבד ןיא ןוא ,יז קרּפ ,עשוהי רפס ןיא עז) ימרּכ ןב ןָכָע :ןכע
 ןופ בױרקַאז םענופ ןעמונעג טָאה סָאװ ,('ב קרּפ םימיה

 .םרח ַא טרעלקרעד טָאה עשוהי ןכלעוו ףיוא וחירי

 .טסַאל ַא ןופ טַײרּפַאב ךיז ,טסַאלטנַא ךיז :?טעטסַאלטנע"

 .ןלעפרַאפ (ךַארּפשנטרָאק) :ןסַאּפרַאפ

 .ןליּפש ןיא ךיוא ,ןרַאנּפָא :ןעקַאשטרַאֿפ

 ,ןעגױלַאב :(ןטלָאגרַאפ---ּפיציטרַאּפ רענעגנַאגרַאפ) ןטלעגרַאפ
 .ןעקיטיגרַאפ

 ,דובּכה-תארי ,טכרָאּפ(ע)רע :טכרופרע

 | .עיסּפעליּפע :(יד) עקילַאפ

 . רעניווונייא ענעי ןשטַײד יד ןפורעגנָא ןבָאה ױזַא :שיידסקלָאפ

 ןופ עמַאטשעג ןבָאה עכלעוו ,רעדנעל עטריּפוקָא ןופ

 קידנדמערּפּפָא ,ןבָאה עכלעוו ענעי ךיוא יו ,דנַאלשטַײד
 עקירעהעגוצ יו טרעלקרעד ךיז ,קלָאפ רעייז ןופ ךיז

 .קלָאּפ ןשטַײד םוצ

 .ןסוקָאֿפ :ןסקַאפ

 .ןזָאלבעגקעװַא ןרעוו ,ןעִילּפרַאפ :ןןעייוורַאפ

 ,טשימעצ ,טניוטשרעד :(ןַײז) טריוורַאפ

 .ןַײז רתונמ :ןטכיצרַאפ

 ,וצפױרַא ןעלקַײקרַאֿפ :ןרעשַאקרַאפ

 .דיי רעקיצערק :דישז יווישרַאפ

 ,ילגרעַײּפ :טולגרעיַיפ

 .ןבױרַאב :ןרעדנילפ

 .ּפעצ :(םיבר-ןושל) ןטכעלפ

 . .טלעג (גנעלס) :יטעמ-יטעּפ

 .ןביול ,ןעמיר :ןזַײרּפ

 ,(דלוש ַא ןופ) ןעַײרּפַאב :ןכערּפשיַײרּפ
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 .טַארנדִיי ןופ שָאר ,שָאר-בשוי :סעזערפ

 ?וטספרַאד סָאװ (שילױּפ) :שעיובעשטָאפ ָאצ

 ַא .ןוז רעטסטלע סנָאסלענעצַאק קחצי :(ןָאסלענעצַאק) יבצ
 ."רורד" ןופ עיזַאנמיג רעשידרערעטנוא רעד ןיא דימלּת

 ןיא .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידִיי רעד ןופ דילגטימ ַא

 טימ ןעמַאזוצ טריפעגכרוד רע טָאה 1942 רעבמעצעד
 דָאּפַאטסעג ןשידִיי ַא ןגעק טַאטנעטַא ןַא ,ערעדנַא
 טַײרּפַאב םעדכָאנ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא זיא .טנעגַא
 .-רַאונַאי ןיא .רעפמעק םירבח ענַײז ךרוד ןרָאװעג
 ַא טימ רעטָאפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ ןעוועג ,דנַאטשּפיוא
 1943 יַאמ ןיא ."רורד" ןופ טייהנייא רעדנפמעק

 ןיא ןענָאסלענעצַאק קחצי טימ ןרָאװעג טריפעגרעכירַא

 ןיא ןרָאװעג טעדרָאמרעד יַאמ בייהנָא .לעטיוו רעגַאל
 .טלַא רָאי 18 ,ץיוושיוא

 .קילרַאק :גרעווצ

 ,עטרעכעלעצ :עטעוועלירדעצ

 ,גנוניווװ ,טלעצעג :טלעצ

 .לטסעוו ,טעלישז :עקלעזימַאק

 לרעמעק עטסנעלק סָאד ,טעטימָאק-זיוה ַא :(רעד) טעטימָאק
 ,ףליהניײלַא רעלַאיצָאס רעשידִיי רעטריזינַאגרָא רעד ןופ

 יד ןופ ןענַאטשַאב זיא .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ענַײז ןשיוװצ .ףיוה רעװעשרַאװ ןדעי ןופ רענױװנַײא

 יד ןגרָאזַאב ,ערעדנַא ןשיווצ ןעוועג זיא סעיצקנופ
 תוסנכה יד ןוא ןעלטימ-טלעג יד .ףיוה ןוֿפ טײלעמערָא
 ,ןלַאב ןוֿפ ןעמוקעג ןענעז קעװצ םעד רַאפ
 ערעכַײר יד ןופ ןעגנורעַײטשַײב ןוא ןעגנומענרעטנוא
 .רעניוװנַײא

 טדימשדלָאג קירנעה ר"ד ןופ ןעמָאננעּפ :שונַאי קַאשטרָאק

 רעד (1942 טסוגױא תישאר - 1879 יצ (1878)
 ,רעִיצרעד ןוא רעבַײרש ,רעטקָאד רעשידִיי רעטסּוװַאב
 .ןלױּפ ןיא ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 סַאג רעד ןופ ןעמָאנ ןוֿפ ךַארּפשטױא עשידִיי :עקצילעמרַאק
 טָאה סָאװ ָאטעג ןיא סַאג עקיצנייא יד ,ַאקצילעמרַאק
 ןוֿפ לייט ןקידנופצ ןטימ ןקידמורד םעד ןדנוברַאפ

 ןשטנעמ ןסַאמ טימ לוֿפ קידנעטש .ַאנלעשזד זיב ָאנשעל
 .ןטייווצ ןיא ָאטעג לייט ןייא ןופ רעבירַא ןעייג סָאװ
 רעײז טימ טריציטקַארּפ ןשטַײד יד ןבָאה טרָאד

 ןיא ןדִיי יד ףיוא םעצולּפ קידנלַאפנָא ,רָארעט ןקידנעטש
 .עמרוט-קַאיװַאּפ רעד וצ רָאפכרוד רעייז תעב ,סַאג רעד



 יד ,רדק ןופ רעדניק יד ,רעכעטסַאּפ יד ןופ טרָאניװו סָאד :רדק
 ןופ רענייא -- רדק ןופ ןעמָאנ ןכָאנ ענעפורעג ױזַא
 ,ןיז סלאעמשי

 .גרָאז ,שינעײרדיּפָאק :רעמוק

 רעד רַאּפ ,שזדָאל ןיא ַײרעקעב ַא ןופ סָאבעלַאב רעד :ץרוק
 .המחלמ

 .וצ ןרעהעג :(רע רעק ןבעל'ס ןוא) ןרעק

 .הסיפּת ,רעצרַאק :(רעד) רעקרעק

 .ןלױּפ עשינטע סָאד :ןליופניורק

 ןגעוו דיל סָאד" :וצ ריפנַײרַא ןצרוק ןיא עז :(רעד) רעניזדַאר
 "רעניזדַאר

 .גנוגעווַאב :ךור

 .טָאפַאשע :טָאּפַאש

 .קירוצ ןוא ןיה ןטפול רעד ןיא ןגעווַאב :ןעגניווש

 .ךרָאש :ךרוש

 .תורצ ןָא טוט סָאװ רענייא :עקרוש

 ,ליּפשנטרָאק ַא (שילױּפ) :סָאטש

 ,ןקעטש ןבַײלב ,גנוּוט ַא טימ ןייגנָא טשינ רעטַײװ :ןקָאטש
 .קיטכַאמנָא

 .קידועריּפשמוא ,ךעלגעווַאבמוא ;(ןייטש ,ןקוק) רַאטש

 םוצ טפירשנכָאװ עשטַײד ;רעמריטש רעד" :"רעמריטשי
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 עשיטימעסיטנַא עשיטסירעלטיה "תמא ןרַאפ ףמַאק

 זיב 1922 ןופ גרעבנערינ ןיא ןענישרעד טפירשטַײצ

 .רעכַײרטש סוילוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,5

 .טיורבנרָאק לקנוט :עקטיש

 .עלעקעטש-רעסַאװ ,קָאטששמַאי :ףליש

 .סובמַאב ,רָאר :םיובפליש

 .ןפיש-רָאר :ןפיש-ריורפליש

 .עטָאלב ,םַײלש :סַאילש

 .עטָאלב ערעטיש ,עטָאכוילש ,עטָאילס :עטָאכילש

 .רעגַאב ,טשרָאד ,רעגנוה :ךַאמש

 .גנוצוּפַאב ,גנוריצ :קומש

 .רעװלָאװער :רעַײּפש

 ,טלַאּפשּפָא ,ךָארבּפָא רעניילק :רעטילּפש

 םעד ,רענײל ךענעה ןושרג 'ר .רילָאק-טעלָאיפ :תלכּת
 "תלכּתה ליתּפ" ךוב ןַײז ןיא טָאה ,עדייז סרעניזדַאר
 ,רילָאק-טעלָאיפ םעד ןבָאה םינומדק זַא ןעוועג שדחמ
 ,תיציצ-תווצמ ןיא תלכּתה-ליתּפ םעד ןברַאפוצּפָא
 רעד םיא טול זיא סָאװ שיפטניט ןימ ַא ןוֿפ ןעמוקַאב
 :עז) טרעדָאפ הכלה יד יװ טול ,ןוזלח רעטסּוװַאב

 טָאה ןיזדַאר ןיא .(זט ט תוחנמ אתפסות ;38 ,וט רבדמב

 ַא טלעטשעגפיױא ןוא הווצמ יד ןעוועג שדחמ רע
 ןברַאפ וצ רילָאק-תלִכּת םעד ןריצודָארּפ וצ טַאטשרַאװ

 .תיציצ יד

 ,דנַאנַארעדיװ :ירתסד-יּפתרת



 םירוקמ עטנָאמרעד יד וצ לסילש רעשיפַארגָאילביב
 ןטפירש סנָאסלענעצַאק קחצי וצ ןריפנַײרַא יד ןיא

 ;קרעװ עטנָאמרעד סנָאסלענעצַאק קחצי

 1908 -ט"סרת ,ארויב-סגאלרעפ ,אשראוו .טקא .1 .עידעמָאק ;םירוחב
 ,126 -{1} ;128 -{1} 'מע ,(1910) --ע"רת ,הישות ,השרו .םיקלח ינשב .םיריש ;םימודמד
 זומת ,ישילש ךרכ ,(ביבא-לת) הדובעה תודחא .תחא הכרעמב ןויזח ."םילשורי תוביבסב הליל ;םיעורה ןיב"

 .73 --1531 'מע ,א"צרת
 (ב"פרת ,רפס ,זדול) .תוכרעמ שולשב ןויזח ;איבנה

 .198 - 195 'מע ,(42) 13 ילג ,ח"צרת 'ב רדא ד"י ,'ג הנש ,(השרו) ימלוע ,(הזחמ) "תונמ חלשמ"

 ,ח"צרת רייא ז"ט ;2387237 'מע ,(45) 16 'לג ,ח"צרת רייא 'א ,'ג הנש ,(השרו) ימלוע ,(הזחמ) "ושעו בקעי"
 - .254-253 'מע ,(46) 17 'לג

 .גא11-81 'מע ,'א ךרכ ,ח"צרת ,םיריש :{רעדיל עלַא ןופ עבַאגסױא רעד וצ| "המדקה" :ןז"צרת תמדקה)
 .ח"צרת ,הריש יבבוח תאצוה ,זדול ,םיכרכ השולשב ;םיריש :{ח"צרת ,םיריש}
 עטשרע .ז"שת ,דחואמה ץוביקה ,דורח ןיע .ד"שת--ג"שת ;סינורחא םיבתכ :(ז"שת ,םינורחא םיבתנַו

 .עבַאגסױא
 ימחול תיבו דחואמה ץוביקה ,(ביבא-לת) .ד'ישת---ש"ת ;םינורחא םיבתכ :ןז"טשת ,םינורחא םיבתכ)

 .עבַאגסױא עטרעטיירבעגסיוא עטייווצ .(1956 --ז"טשת) ,תואטיגה
 ימחול תיבו דחואמה ץוביקה ,(ביבא-לת) ,ד"שת--ש"ת ,םינורחא םיבתכ :{(ט"כשת ,םינורחא םיבתכ)

 .עבַאגסױא עטרעטיירבעגסיוא עטירד .(1969 -- ט"כשת) ,תואטיגה
 -- יַאמ ןט22 ןשיווצ ןבירשעגנָא) .204 --{145) 'מע ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ ,"לטיו סקנפ" :ןלטיו סקנפ)}

 .{1943 רעבמעטּפעס ןט6
 ןופ עבַאגסױא רעד טול טכַארבעג ןרעוו ךוב ןיא ןטַאטיצ יד) קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד

 ן.רעטַײװ עז ,1964 רָאי
 תיבו דחואמה ץוביקה ,(ביבא-לת) .קלאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא םנופ דיל סָאד .רעניזדאר ןגעוו דיל סָאד

 .101 --{551 ;54 --171 ,{61 ,1964 ,תואטיגה ימחול

 ימחול תיבו טייק ענעדלָאג ,ביבא-לת .ןטקַא ריפ ןיא עידעגַארט עשילביב ;לבב תורהנ לע :ןלבב תורהנ לע}

 ;56 --7 'זז ,56 -- 55 'מונ ,1966 ,טייק ענעדלָאג יד :ןיא טקורדעג טשרע וצֵו .(1967 --ז"כשת) ,תואטיגה
6 - 124. 

 .ה"לשת ,דחואמה ץוביקהו תואטיגה ימחול תיב ,יראב ץוביק .רחבמ ;1938---1903 םיריש ;{ה"לשת ,םיריש}
 | .ןח"צרת ,םיריש :ןופ בַײלקּפָא ןַאו
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 :קרעװ סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ תומישר עשיפַארגָאילביב

 .יול :ךיוא עז ;א"י םינפבמ---ןמרקוצ עז :{(1946) קרעוװ סיק.ינ
 ,(1951) לַאטנעמולב עז :{(1951) קרעװ סיק-ינ

 תיב תועידי ,"האושה תפוקתמ ןוסלנצק קחצי לש תיתורפסה ותשרומ" .{רנש יבצ) :(1954) קרעװ ס'ק-י)
 ,16 --13 'מע ,4 'לג 1954 ראוני ,תואטיגה ימחול

 -444 'מע ,1956 --ז"טשת ,םינורחא םיבתכ ,"ד"שת -ש"ת ןוסלנצק קחצי תוריצי" :{(1956) קרעוו סיי
5, 

 :ךוב ןיא תומוקמ-יארמ עטנָאמרעד יד וצ לסילש

 .13 יז ,1948 22 ילוי ,(עשראוו) גנוטייצסקלאפ ,"ןאסלענעצאק קחצי ןופ ןציטאנ עשיפארגאיב" .ווא :{ וואו

 ,1943-1933 תולרוג ,ןטעטיוויטקַא ,ןשינעגעגַאב ;תוָאװצ רעװעשרַאװ .לחר ,ךַאברעױא :{(1974) ךַאברעױאנ

 ,1974 -- ה"לשת ,ךוב-לארשי ,ביבא-לת

 ףסאמ ,דרמהו האושה רקחל םיפד :ךותב .4 'סמ ,"תימינפ היצנדנופסרוק" :{ץנעדנאפסעראק עכעלרעניאנ

 .157-148 'מע ,1951 ראוני ,ןושאר

 - םשוידי -- וננמז תודהיל ןוכמה ,םילשורי .וננמז תודהיו האושה רקחב םינויע ,לואש ,שא :{(1973) שאנ

 .ג"לשת ,קב ואיל ןוכמ

 םיפד ,"ןוסלנצק תיב יזנגב םיאצמנה ןוסלנצק קחצי לש די-יבתכ" .ןמחנ ,לטנמולב :{(1951) לַאטנעמולבנ

 ,189-184 'מע ,1951 לירפא 'א ךרכ ,דרמהו האושה רקחל

 ימחול תיב תועידי ,"האושה תפוקת לש ןוירוטסיהכ ןוסלנצק קחצי" .ןמחנ ,לטנמולב :{(1954) לַאטנעמולבו

 ,6-4 'מע ,6-5 'סמ ,1954 לירפא ,תואטיגה
 ,תואטיגה ימחול תיב תועידי ,"ןוסלנצק קחציל יאניזדרה לע רישה" .ןמחנ ,לטנמולב :ן(1955) לַאטנעמולבו

 ,7-4 'מע ,1 (8) 'לג ,1955 ראוני --ו"טשת תבט

 הנשה שאר ,אא1ש ךרכ .רעפמעק רעשידיא ,"(תונורכז) ןָאסלענעצַאק קחצי טימ" .מ ,רענגעב :ןרענגעבנ)

 -- 641 'מע ,א"י ךרכ ,םינפבמ :ןיא שיערבעה ףיוא} .88 --86 'זז ,699 'מונ .1947 רבמטפסב 27 ,ז"שת
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 .5 'מונ הרעה ,443 יז ,(1977) ןמטוג טול עז :(יקסבָאקטור -- ןייטשנרעב)

 .ויתוגולפו בוכורג הרשכהה ץוביק ,בוכורג תומדשב .(םיכרוע) בוקלאיפ הירא ;הרש ,לגס :{בוכורג תומדשבו

 .ו"לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,תואטיגה ימחול תיב ,ףסאמ

 ביבא-לת .ןפיט ןוא רעביײרש עשידיי ענעמוקעגמוא ,ןטערטרָאפ רעשזדָאל .קחצי ,ןרָאקדלָאג :!ןרָאקדלָאג)

 ,1963 --ד"כשת
 ,הרובג ןוא ןברוח ןגעוו רעכיב עשידִיי ןוֿפ עיפַארגָאילביב ,פיליֿפ ,ןַאמדירפ -- ףסוי ,רַאג :!ןַאמדירפ-רַאג)

 .1962 --ב"כשת ,ָאװַיי -- םשוידי ,קרָאידוינ

 יח עקר לע השראו ידוהי לש ןייוומה דרמהו תודגנתהה תצונת .לארשי ,ןמטוג :{(ה"לשת) ןמטוג)

 :עז - שִיערבעה ףיוא םרָאפכוב ןיא .עיצַאטרעסיד .1975 -- ה"לשת ,(םילשורי) .1943---1939---וטיגה

 .ז"לשת (ביבא-לת) .1943---1939 השראו ידוהי
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 .ןביוא עז :11977 ןמטוג)

 ברה ךרעו םגרת .ה"לשת --ו"כשת ,הדסמ ,ןג תמר .םיכרכ השש .םידוהיה תודגא יול ,גרובצניג :גרובצניג)

 |(31מ20618, 1,015. 1תס 1,626049 04 106 1665. :שילגנע ןופ טצעזעגרעביא} .ןהכ יכדרמ

 ,1964 - ה"כשת ,דחואמה ץוביקה ,(ביבא לת) .םירומו םיער םע המת אלש החיש .לבבורז ,דעלג :{דעלג)

 ן.1943 רבמבונ --ד"שת ןושח ,דורח ןיע .תימעפ דח האצוה ;ונייח :ןיא טקורדעג רעִירפ}

 .(זיראפ) .םּוקמּוא ןּוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי .קרַאמ ,יקצעשזרָאװד :{(1948) יקצעשזרָאװד)}

 ,1948 -- ח"שת ,דנאבראפסקלָאפ

 .1937 ,"הדובע" ,עשרַאװ .ןבעל-הרשכה ןופ ןאמאר ;ךיז ןטיירג רימ .יכדרמ ,רעטלַאה :{(1937) רעטלַאהָ} -

 ו"שת-ה"שת ,א"י ךרכ ,םינפבמ ,"ןוסלנצק קחצי םע תחא השיגפי" .יכדרמ ,רטלאה :ןא"י ,םינפבמ -- רטלאהַו

 ,634-632 'מע ,1946-1945 --

 ןגווטסזפ, תגט1. מס 12681/106100 01 406 תטזסקס8מ 2665. 1166 018, 1801 0/8145 :{גרעבליה)

3, 

 רעטעלב .ן"אטעג רעוועשראוו ןופ ךובגאט" ןַאמדיַײז ללה ןופ ךוב ןפיוא קיטירק ַא) שרעה ,רעסַאװ :(רעסַאווַו

 .19771186)} יז ,1 טפעה ,1948 ץרעמ-ראונַאי ,1 דנאב ,(טפירשראילטרעפ) עטכישעג ראפ

 ,קרָאי-וינ .דנַאב רעטירד {ןָאקיסקעל) :עז - "חספ-ןושרג ,דנַאלַײװ" עיציזָאּפ יד :ןדנאלייווו

 ,1960 ,סערגנָאק-רוטלוק רעשידִיי רעכעלטלעוולַא

 .1968 ,הלוו-הקסנודז יאצוי ןוגרא ,(ביבא-לת) הלוו-הקסנודז .ןנחלא ,ךילרא :(הלוו הקסנודזו

 ןופ דנַאברַאפ-לארטנעצ ,סערייא-סָאנעוב .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ךוב-גָאט .ללה ,ןַאמדַײז :ןןַאמדַַײז)

 ,1947 ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליופ

 -לַארטנעצ ,סערייא סָאנעוב .עשרַאװ ןברוח ;...ןעוועג סע זיא ױזַא .סַאנָאי ,ווָאקרוט :1948(1) ווָאקרוט

 ,1948 ,עניטנעגרַא ןיא ןדִיי עשיליופ ןופ דנַאברַאפ

 ,ביבא-לת .ץיוושואב םיזגה-יאת דע ןכנימ םכסהמ ;תוילשא לש ןפוס ,סנוי ,בוקרוט וט :{(1972) ווָאקרוטנ

 .1972 רָאי ןיא ןענישרעד זיא עבַאגסױא עשידִיי ַא .ג"לשת ,הרונמה

 .ףורמת-םיובננט יכדרמ תאמ ,תומישרו םיבתכמ ,ןמוי יקרפ ;הקלדה ןמ םיפד .יכדרמ ,םיובננט :(םיובננט}

 (1947) - ח"שת ,דחואמה ץוביקה ,(ביבא-לת)

 -די ,םילשורי .תואטיגה רוביג ףורמת-םיובננט יכדרמ ;םחולהו םדאה .הנינ ,רקב - םיובננט :{רקב -- םיובננט}
 .ד"לשת ,םשו

 טימ עידוטש עשיגָאלָאיצָאס ןוא עשירָאטסיה ַא ;ָאטעג רעשזדָאל .היעשי ,קנורט :{שזדאל - .י קנורט

 ,1962 ,ָאװַיי -- םשוידי ,קרָאי-וינ .עפַאמ ןוא סעלעבַאט ,ןטנעמוקָאד

 ,סערייא-סָאנעוב .(ןעייסע עשירָאטסיה) ןשינעעשעג ןוא ןטלאטשעג .היעשי ,קנורט :{(1962) .י ,קנורט)

 ,1962-ג"כשת ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליופ ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ

 -ןדיי רעשטייד רעד ןופ ןרָאי יד ןיא שזדָאל ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד .ףלָאװ .א ,ינסַאי :{1 ,ינסַאי)

 .1960 ,ץרפ .ל.י ,(ביבא-לת) :דנַאב רעטשרע .רעדנעב 2 .גנוטארסיוא

 ,1966 --ז"כשת ,הרונמה ,ביבא-לת :דנַאב רעטייווצ :111 ,ינסַאי

 .תואטיגה ימחול תיב תועידי עז :{השרו -- "תועידי"ו
 תשרומל ןוסלנצק קחצי ש"ע תואטיגה ימחול תיב תועידי .(ךרוע) יבצ ,רנש :ןתואטיגה ימחול תיב תועידִינ

 רעד טקורדעג טרעוו טפעה ןטצעל ןיא -- .ןטפעה 221 .1960 לירפא -- 1951 רבמבונ .דרמהו האושה
 ןופ ,7 ,6 ,5 ,4 ןטפעה ,תואטיגה ימחול תיב ןיא וויכרַא ןופ ,שיערבעה ףיוא ,(השרו) "תועידי" ןופ טסקעט
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 ,34-5 יזז ,טרָאד ,'השראו וטיג תרתחמב 'רורד' לש תונותע" :{1942 ינוי --יַאמ ןטַאנָאמ יד

 ,(1947) --ז"שת ,דחואמה ץוביקה ,דורח ןיע .רורד רפס :ןיא ,"דרמו ןוילכ ימיב" .היבצ ,ןיקטבול :!ןיקטבול)

 רָאי ןיא םרָאּפכוב ןיא ןענישרעד זיא עבַאגסױא עטרעסערגרַאפ ןוא עטריגערָאק ַא .508 --446 'מע

 {(1979) דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב .דרמו ןוילכ ימיב :עז -ט"לשת

 'מע ,ד-ג תרבוח ,1946 טסוגוא-ילוי ,'א ךרכ ,ארוקל די ,"היפרגוילביב -- ןוסלנצק קחצי" .ןבואר ,יױל :ןיול}

6. | 

 ,(ביבא-לת) .1943 ראוני---1942 לירפא ,השראו וטיג ;הידוהימ הרומ לש וסקנפמ .םהרבא ,ןיול :{.א ,ןיול)

 ,(1969) - ט"כשח ,דחואמה ץוביקהו תואטיגה ימחול תיב

 .649 -- 644 'מע ,'ד תרבוח ,1946 יאמ ,א"י ךרכ ,םינפבמ ,{.ק.י לש} "ורכזל" ,רזייל ,ןיול {.ל ,ןיול}

 ,ךוניחלו תוברתל זכרמ ,ביבא-לת .203 -- 200 'מע :'א ךרכ .ןוסניול םהרבא יבתכ .םהרבא ,ןוסניול :(ןוסניול}

 .(ט"ישת)-ז"טשת

 רעכעלטלעװלַא ,קרָאי-וינ .ח -- א רעדנעב .רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל :(ןָאקיסקעלַו

 .(1981-1956) ,("ָאקיצ" טימ טקינייאראפ) סערגנָאק רוטלוק רעשידיי

 -סָאנעוב ,1937---1935 ןליופ ןיא ןבעל עשידיי ןופ ןברוח ברע .בקעי יקסניצשעל :{(1951) יקסניצשעל}

 ,1951 ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליופ ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ ,סערייא

 .קרעוו ערעייז ןוא ןרעגאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעביירש ענעמוקעגמוא יד ,רעב ,קראמ :{(1954) קראמ}

 .1954 ,"ךוב שידיי" ,עשראוו

 ,37-34 'זז ,3 'מונ ,1946 ץרעמ ,(קרָאי-וינ) רוטלוק עשידיי ,"ןָאסלענעצַאק קחצי" .לטיג ,ליזַײמ :(ליזיימַו

 דעו ,ביבא-לת ,תורכזאו תויודע רפס ;השראו ידוהי לש דרמו ןברוח .(ךרועו טקלמ) ךלמ ,טטשיינ :טטשיינו

 .1947 ,לארשי ץראב םיירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסהה לש לעופה
 ,1959 יאמ ,תואטיגה ימחול תיב תועידי ,"השראו וטיגב ןגרואמה ךוניחה תשרפל" .הרש ,תימשנ :{תימשנו

 | .114797 'מע ,21 'לג

 .406 ,404 'מע ,(1947) --ז"שת דחואמה ץוביקה ,דורח ןיע ,רורד רפס ,"ונלש היסנמגה" ,לעי ,קאס :{קאס)

 52ע00942, 262, 1214216 2 122161מוסע 2:800201616); 2021 שש 0/81522606 יש ;{(סּפוּפ) ַאקסווָאקַאס}

 ס0816816 11111ס/0008216) 08ט02011, ק214216זחו4 1939, 81281260 1943, 3/21:924024 1975.

 םירפוס לע תוסמ ;ןובשחל ןיד ןיב ,"ןוסלנצק קחצי לע ;םהל רבעמו םימודמד" .בֹד ,ןדס :ן(ג"כשת) ןדס1

 ,58 --45 'מע ,1963 --ג"כשת ,ריבד ,ביבא-לת .םירפסו
 בוכורב .ב ש"ע ץוביקה ;הרשכה-ץוביק לש ורופיס .(ךרוע) המלש ,ןשוש-ןבא :{הרשכה-ץוביק לש ורופיסַו

 קחצי ןגעוו) .(1970) -ל"שת ,דחואמה ץוביקהו תואטיגה ימחול תיב (ביבא-לת) .ףסאמ ,היתונבו 'זדולב

 ,219 ,204 ,189 ,163,:182 ,144 ,142 ,114 ,93 ,85 ,53 --52 ,49 ,47 ,43 'זז רקיע רעד עז ,ןָאסלענעצַאק

4, 251}. 
 - ז"שת ,דחואמה ץוביקה ,דורח ןיע .רורד רפס .(םיכרוע) ןמכיר .א ;ירדה .ח ;טכורפטטוג .ד :{רורד רפסנ

(1947). 
 .ח.י י"ע תושרופמו םינינעה יפל תורודס ,םישרדמבו דומלתבש תודגאה רחבמ ;הדגאה רפס :{הדגאה רֵפִסָו

 ךרכ ;ט"סרת ,אקארק ;ינש ךרכ ;ח"סרת ,אקארק :ןושאר ךרכ .םיכרכ השולש .קילאיב .נ.חו יקצינבר

 .היינש הרודהמ -- א"ערת ,הסידוא :ישילש
 -די ,"תיניטלה הקירמא תוצרא לש תוחרזא תודועתו םינוכרד ידי לע הלצה תונויסנ" .ןתנ ,קע :{(ז"ישת) קעו

 .111 --93 'מע ,ז"ישת ,םילשורי ,'א ךרכ .הרובגהו האושה תוישרפב םירקחמ ץבוק ;םשו-די ץבוק ;םשו
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 ,35725 יזז ,49 'מונ ,1964 ,טייק ענעדלָאג יד ,"םוקמוא ןופ ןרָאי יד ןיא רעטכיד ןטימ" .ןתנ ,קע :{(1964) קענ

 די" ,םילשורי .(ןורקע) קע ןתנ תאמ ןויליכה ימיב תוגהו יווה ;תוומה יכרדב םיעותה .ןתנ ,קע :{(ך"שת קעו

 .(1960)-ך"שת ,"םשו

 ,"חצנ" ,קרב ינב .תואטיגב תידיסח ירמ תעונת תורוק ;וענכנ אלש הלא .השמ ,רגארפ :((ג"כשת) רגארפ}

 .(ג"כשת)

 ימחול תיב תועידי ,"(תונורכז רורצ) 1943 ,השרו וטיגב ןוסלנצק קחצי" .ןמלק ,ןמדירפ :{.ק ,ןמדירפ

 ;תוחול :ןיא םרָאפכוב ןיא טקורדעגּפָא .124-123 'מע ,2 --1 (19 --18) 'לג ,1957 לירפא ,תואטיגה

 ,{155 -- 127 'מע (ד"כשת) ,"ןדגוא" ,םילשורי .תומישרו םיריש

 עזסענומקסז, 3/ס8 {2.0.}. 2110660מ 2מסץס10ק66184 01 קס66// 406 ןקס61005, !וסש 1615ס9; :ןרעגנימערּפ)

 ?11006604 מ1ט01816ץ 2109, 1972.

 'מע ,הקלדה ןמ םיפד .יכדרמ ,םיובננט :ןיא ."םיובננט יכדרמי .קחצי ,ןמרקוצ :{הקילדה ןמ םיפד -- ןמרקוצנ

5, 

 ,1946 יאמ ,א"י ךרכ ,םינפבמ ,"השרו וטיגב {.ק.י לשו ונובזע" :קחצי ,(ןמרקווצ :ןא"י ,םינפבמ -- ןמרקוצנ

 ,656 'מע ,'ד תרבוח

 ,1948 ץרמ ,ג"י ךרכ ,םינפבמ ,"השרו וטיגב ןוסלנצק קחצי םע" .קחצי ,ןמרקוצ :{ג"י ,םינפבמ -- ןמרקוצנ

 ,38 --30 'מע ,'א תרבוח

 -358 'מע ,ט"כשת ,םינורחא םיבתכ :ןיא ,"לטיו הנחמבו השראו וטיגב" .קחצי ,ןמרקוצ :{ט"כשת --ןמרקוצנ

2 

 'זז ,46 'מונ ,1963 ,טייק ענעדלָאג יד ,"ןָאסלענעצַאק קחצי ןגעוו טרָאװ ַא" .א ,ןילטייצ :{(1963) .א ,ןילטייצנ

7 9, 

 .ט"כשת ,םשו-די ,םילשורי .23.7.1942---6.9.1939 אשראו וטיג ןמוי .םדא ,בוקאינר'צ :(בוקאינר'צ)

 .שימרק ףסוי ,קע ןתנ ,רבוקטרט הירא ,לטנמולב ןמחנ ןופ טריגַאדער

 .641 --638 'מע ,'ד תרבוח ,1946 יאמ ,א"י ךרכ ,םינפבמ ,"'זדול ץוביקב" ,ףסוי ,יקסנאינרוק :ןיקסנאינרוק)

 .(1946) ,יצראה ץוביקה ,היבחרמ .רפאב תובהל .(הק'זור) לזייר ,קאיצרוק :{.ר ,קַאשטרָאקַו

 160691סמט8טזמ, 26461. מס ׁש1866} 0( 1620, םפפהעפ זמ 174151606:41 2פץסםס1סַקצ 206 :!םוַאבנעטסעק)

 תמווספסקוגץ. (1005620:1), (016046006 ?טס108תומק (ססזמקגמצ 1971.

 ,(ביבא-לת) .1942 טסוגואב 4---1939 רבמטפסב 1---השרו וטיג ןמוי :ןירוסי תליגמ .א.ח ,ןלפק :(ןַאלּפַאק)

 .(ו"כשת) ,םשו-דיו דבוע םע

 'מע ,'ד תרבוח ,1946 יאמ ,א"י ךרכ ,םינפבמ ,"יחא קחצי לש ורכז םע" .םהרבא ,ןוסלנצק :{.א ,ןוסלנצק)

1-- 628. | 

 .מ"שת ,םשו-די ,םילשורי .השראווב תידוהיה תרתחמה תונותע .(ךרוע) ףסוי ,שימרק :{(1980) שימרעזקַו
 ,1941 ינוי -.רַאורבעפ :דנַאב רעטייווצ ;1941 ראונאי -- 1940 יַאמ :דנַאב רעטשרע

 --515 'מע ,הפוריא ידוהי תאוש ,"1945-1933 םיכיראת חול" .לאומש ,יקסבוקרק :{(ג"לשת) יקסבוקרק)

 .הפוריא ידוהי תאוש :טיול עז 5

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ךובגָאט :סנייא דנַאב .ָאטעג ןופ םיבתכ .לאונמע ,םולבלעגניר :11 ,םולבלעגניר)

 .(1961) ,ךוב שידיי ,עשרַאװ .(1942 -- 1939)

 --1942) ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןציטָאנ :ייווצ דנַאב .ָאטעג ןופ םיבתכ .לאונמע ,םולבלעגניר ;111 ,םולבלעגניר
 ,(1963) ,ךוב שידיי ,עשרַאו .(3
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 עשידיי יד ןעמוקעגמוא ןענעז ױזַא יו" .ןציטאנ עטצעל יד ןופ} .לאונמע ,םולבלעגניר :1959(1) םולבלעגנירנ

 ,1073 י'זז ,1959 2411 דנַאב ,עטכישעג ראפ רעטעלב ,"רעביירש

 קטסס40ז0 6002 11 6600640 םטזאס 206 (0ס !2זגחוג 01 !הטזוהמ 861260005, :ןטרעקיר}

 .841מ062װ00115, 1963.

 ;הפוריא ידוהי תאוש .(םיכרוע) היויל ןכריקטור ;לארשי ןמטוג :ןהפוריא ידוהי תאושנ
 .ג"לשת םשודדי ,םילשורי ,םירמאמ רחבמ ;תועמשמ---תורוק---עקר

 'זז ,ז"לשת ,םילשורי .ט"כ דנַאב ,תירבעה הידפולקיצנאה :ןיא "לאיחי קחצי ;ןוסלנצק" :{.ק.י --ךוטניישנ

2-- 1013. 

 קחצי ןופ םיבתּכ עטצעל יד ןגעו טַארעפער ַא וצ תורעה ַײרד" ,לאיחי ,ךוטנייש :{(1978) ךוטנייש)

 .123 --113 'זז ,1978 רעבמעצעד ,12 רעמונ ,ךיז ייב . ,"ןָאסלענעצַאק

 מע ,4-3 ,מ"שת ויתס ,א"מ ךרכ ,םינפבמ ,"הגירהל לבומ םע לש תונורכז" .לאיחי ,ךוטנייש :{1979) ךוטניישו

 .ן"לטיו סקנפ" סנָאסלענעצַאק קחצי ןגעווו ,1

 המלש ןגעוו דיל סאדי') יקסבוכיל'ז המלש לש המאופב ללכהו טרפה" ,לאיחי ,ךוטנייש :{(1982) ךוטנייש)

 ,'ו ךרכ ,ןילופ תודהי תודלותל ףסאמ ,דעלג ,"תועמשמו הנבמ - ןוסלנצק קחצי תאמ ('יקסוואכילעשז

 ,214 - 185 'מע ,1982 ביבא-לת

 לש ורופיס :ןיא ן'זדולב בוכורב .ב םש לע הרשכהה ץוביק ןגעוו) "םינותנ ילושב" .יבצ ,רנש :{(ל"שת) רנש

 .ןןביוא עז) .359 -- 357 'מע ,הרשכה ץוביק

 ,קילאיב דסומ ,םילשורי .תורוצו םיאשונ ;הייחתה תפוקתב ירוטסיהה ירבעה הזחמה .ןושרג ,דקש :{דקשו

 .(1970 -ל"שת)
 -אציבזיא תורואמ לש םשרדמ תיב תנשמב םיקרפ ;ןיזדאר-אציבזיא תודיסח יביתנב ,ז"ש ,יאגרש :ןיאגרשַו

 .ד"לשת - ב"לשת םילשורי .םיקלח ינש .ןיזדאר

 תיבו דחואמה ץוביקה ,(ביבא-לת) .השראו וטיגמ תונורכז ;ןורחאה קרפה .הנלה ,הקסבשרש :{הקסברשרש)
 .(1968) - ח"כשת ,תואטיגה ימחול

 :ןיא ךיז טניפעג טסקעט רעד .1973 ראוניב 10 םוימ ,ךבריוא לחר םע תטלקומ החיש :{ךאברעיוא --פ"עכת}

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב וננמז תודהיל ןוכמה לש הפ לעב דועתל רודמה

 ,(יקסבוכיל'ז המלש ןופ רעטכָאט יד יקסבוכיל'ז תיבל ץיבוקרב הטוג םע טלקומ ןויאר :{ץיבוקרב --.פ"עבת)

 .תואטיגה ימחול תיב ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג טסקעט רעד .1976 לירפאב 29 םוימ

 ,תירבעה הטיסרבינואב שידייל גוחה ידימלת לש ןויעה םויב ,(ןמלופ) ןבר הוח ירבד :{(ןמלופ) ןבר -- פ"עבתַו

 .תואטיגה ימחול תיב ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג טסקעט רעד ,36732 ,25715 'מע ,תואטיגה ימחול תיבב

 ןיא ךיז טניפעג טסקעט רעד .1978 ץיקב ,(ןמלופ) ןבר הוח םע טלקומ ןויאר :11978 -- (ןמלופ) ןבר --פ"עבת)

 .תואטיגה ימחול תיב ןופ וויכרַא
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 לטעצכוז

 *ןעגנופַאש ןוא סעיצַאקילבוּפ - ,סעיצַאזינַאגרָא ,רעטרע ,ןענָאזרעּפ ןופ

 דהל ארזע ןוא ביצי ןבואר טיירגעגוצ ןבָאה לטעצכוז םעד

 ,ךעלסיפנזדנעג ןיא ןבעגעגנָא ןרעוו ןעגנופַאש סנָאסלענעצַאק קחצי
 ,רָאי סָאד ,ןרעמַאלק ןיא ,ןבירשרַאפ ךיוא טרעװ המחלמ רעד רַאפ ןופ ענַײז ןעגנופַאש יד ַײב
 ןעמענ יד טנָאמרעד טשינ ָאד ןרעוו ךיוא .טנָאמרעד טשינ לטעצכוז ןיא ןרעוו עשרַאװ טָאטש יד ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי ןעמָאנ רעד
 .לארׂשי - ןוא (בויא עמַארד רעד ןיא) בויא
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 615 עלַאבַא
 100 (ה"פרת) "הדבא"
 388 387 ליגיבַא
 633 לַאפבָא
 385 306 201 200 (וניבָא) םהרבַא

 םירפס רכומ עלעדנעמ :עז בקעי-םולש ,שטיװָאמַארבַא
 643 ןָאנמעמַאגַא
 454 גגַא
 641 לארׂשי-תדוגַא
 58 (ןושארה) םדָא
 139 136 סעדָא
 615 עקרהַא

 106 76 75 לחר ,ךַאברעױא
 115 37 24 "לָאמַא ןופ ןגעוו ףיוא"
 | 90 ץיוושיוא
 92 91 63 61 40 39 33 16 עשרַאװ ,עסערּפ עלַאגעלמוא

2 117 125 132 629 
 ץַאלּפגַאלשמוא :עז גַאלשמוא

 715 711 84 ץַאלּפגַאלשמוא
 103 102 98 95 67 61 45 43 15 גנוגעווַאב-טנורגרעטנוא

10 
 691 627 86 ענִיַארקוא
 329 םידׂשּכ-רוא
 60 װעקרָאזָא
 107 יצירוַאמ ,ךעשזָא
 333 -329 327 296 264 263 261 הילוק-ןב בָאחַא

5 - 339 341 - 343 345.- 347 350-- 352 354 
5 358 360- 362 364 368 369 

 177 זָחֶא
 631 לפתיחַא

 406 ןומירחַא

 94 ךירדירפ ,רעהלביא
 232 152 151 104 71 70 42 32 24 5 (עמַארד) "בויא"

6 498-- 500 610 611 735 736 
 612 --610 498 497 431 186 152 151 32 (רפס) בויא

5 736 
 435 עילַאטיא
 7 יבצ ,ןַאמנזַײא
 190 ןנחלא ,ןַאמלעדניא

 "לַאב רעד" :עז "בוטשרעלעק ןיא"
 643 ַאיַאכַא
 642 סעליכַא
 99 49 20 (ד"סרת) "היגלא"
 95 ןטסינויצ ענײמעגלַא
 227 +רעטַאטשנַאמציל ַא? .ל.א

 573 570 556 553 551 544 543 540 517 ןמית ןופ זפילא
5 - 588 590 -- 592 594 600-- 605 607 -- 609 

 99 50 -48 (ץ"רת) "ריק ילא"
 480 147 (איבנה) עשילא
 142 ןודקומ רעדנַאסקעלַא

 74 (ט"צרת --ז"צרת) "ןונמא"
 103 66 קָאלב רעשיטסישַאפ"יטנַא
 110 יכדרמ ,שטיװעלינַא
 67 (רעוועקצוס .ַא) "ןזיַײא סָאד ןָאט םענ ַא"
 435 ַאנָאקנַא
 96 ,37 (זױה-עפַאק)} ַאירָאטסַא

 20 םהרבַא ,ַאגעשטסָא

 424 ןַאיסַאּפסַא
 455 ,444 (הּכלמה) רּתסא
 109 ץרּפ ,יקסנישטָאּפָא
 476 םױבלּפַא
 118 עשטנעקָא
 381 - 378 24 "(רעכעטסַאּפ יד ןשיווצ) םילשורי םורַא"

7 738 
 רענייל ךענעה-ןושרג :עז םייח-תוחרָא
 84 65 64 60 59 56 53 --50 38 36 27 26 לארׂשייץרא

6 0 101 130 140 141 152 167 172 206 209 
4 255 268-- 271 274 276 285 287 289 306 
1 355 367 368 372 377 - 379 433 640 

 233 רושא
 100 (ה"ערת) "רשא"

 38 היבוט ,יקסווָאקישזָאב
 739 485 484 24 "לַאב רעד"

 641 (ןעכנימ ,טפירשטַײצ) גנוַײרּפַאב

 59 רעב ,ווָאכָארָאב

 495 ךענעה ,יקסנישטרַאב

 177 יראב

 267 עבשיראב

 243 240 238 237 235 - 232 164 163 152 49 48 לבב
5 246 248 255 261 - 263 271 296 -- 298 301 

2 304 - 306 326 334 336 339 343 - 345 348 

1 360 361 364 365 368 369 372 374 406 407 

38 

 498 .מ ,ןַאמיוב

 125 15 דנוב

 100 56 52 50 (ט"סרת) "םירוחב"

 5 לארׂשי ,יקצָאטסָאלַאיב
 103 98 44 43 קָאטסילַאיב

202 



 130 -- 125 123 122 73 68 60 33 17 ןמחנ-םייח ,קילַאיב
7 138 204 613 

 35 סנַאה ,ווָאביב
 232 "לבב ןופ ןכַײט יד ַײב"
 טַארנדִיי :עז טַארַײב
 128 שזדרָאשזד ,ןָארַײב
 738 737 378 (שיערבעה) "םיעורה ןיב"
 284 280 267 261 257 232 212 205 140 שדקימה-תיב

7 312 315 
 457 105 104 72 71 (יקסווָארבמָאד דוד ןופ) םימותי-תיב

4 615 
 614 105 104 73 71 (קַאשטרָאק שונַאי ןופ) םימותי-תיב

15 
 12 7 5 (תואטיגה ימחול ץוביק ןיא) תואטיגה ימחול תיב

2 1 115 117 123 125 132 136 143 150 152 
1 2 228 231- 233 379 441 454 457 475 
9 485 493 498 610 615 619 626 629 633 642 
41 707 708 747 

 369 365 -- 360 357 --355 353 352 329 ןדַאלב
 95 36 עּפיל-רזעילא ,ךָאלב
 -.563 560 556 551 543 542 540 517 חלש ןופ דדלב

565 
 632 454 5 ןמחנ ,לַאטנעמולב
 99 (ד"סרת) "המילב"
 739 485 484 (עשרַאװ) עטכישעג רַאפ רעטעלב
 409 רצאשלב
 39 (סעּפורג-םידימלּת) הלעמב
 "תחישארה האבצמב" :עז "תישארה הדקפמב"
 227 108 91 "תישארה האבצמב"
 (איבנה) לאקזחי :עז יזוב-ןב
 423 415 ארויג-ןב
 ןימינב ןָאסלענעצַאק :עז ןימינב
 ןויצ-ןב ןָאסלענעצַאק :עז ןויצ-ןב
 110 90 89 .מ ,רענגעב
 613 68 (קילַאיב .נ.ח) הגרהה ריעב
 293 סילעב
 410 409 407 -- 394 390 388 381 רודדןיע ןופ בוא-תלעב

2++++---ָ427422 428 430 - 432 436 439 
 75 .י ,ןייטשנרעב
 641 עדלָאג-עטוג ,שטיווָאקרעב
 93 30 (860064מ םטזאס) טענעק ,קרעב

 117 השמ ,ןָאזרעדָארב
 92 גרָאעג לרַאק ,דנַארב
 263 הירנ-ןב ךורב
 100 (ע"רת) "םנוש הדשב"

763 

 80 ןויצ-ןב ןרהַא ,עזװַאג
 475 .ח ,גרעבדלָאג
 626 232 231 (ביבָא-לּת) טייק ענעדלָאג יד
 205 ןועבג
 294 292 248 247 םקיחא-ןב והילדג
 439 385 לעבורי ןועדג
 עינרעבוג-לַארענעג :עז עינרעבוג
 633 110 89 77 לאינד-דוד ,קישזוג
 110 לארׂשי ,ןַאמטוג
 110 63 והילא ,יקסווָאקטוג
 177 רמוג
 232 70 הינודרוג
 140 ןשוג
 633 477 476 107 קחצי ,ןַאמרעטיג
 106 76 --74 20 המלש ,טרעבליג
 (עיזַאנמיג) רורד :עז עיזַאנמיג
 117 בקעי ,ןײטשדַאלג
 117 לארׂשי ,ןײטשדַאלג
 402 392 391 עובלג
 26 לילג
 386 דעלג
 7 ילא ,דעלג
 93 26 לבבורז ,דעלג
 688 687 685 ארמג
 150 24 "טנווָא-ךנּת ַא וצ םויס רעטמַארגעג ַא"
 498 97 ןכיק עכעלטפַאשלעזעג
 6 טסָאּפ-ָאטעג
 128 .וו .י ,עטעג
 691 658 651 632 625 63 61 44 39 עינרעבוג-לַארענוג
 88 79 37 35 ָאּפַאטסעג
 ירצונה-ושי :עז רעטקיצַײרקעג
 640 רעג
 47 46 ענדָארג
 40 6 װָאכָארג
 611 גרבנירג

 20 {םהרבַא ,שטיוװָאדיװַאד
 483 479 142 135 לאיזי ,ןָאזדיװַאד
 135 לאיחי-קחצי ,ןָאזדיװַאד
 615 614 457 71 דוד ,יקסווָארבמָאד
 615 483 --475 72 שרעה ,שטיװעלעינַאד
 177 םילבד

 642 387 265 176 54 (ךלמה) דוד
 | 383 ןתוד
 (ענומָאק) ץולחה-רורד :עז 34 ַאנלעיזד



 476 94 39 35 טניױשזד
 142 סענעגָאיד
 טנעמיד :עז טנַאמַאיד
 | 14 דנַאלשטַײד
 624 (טנַאמַאיד :סיוא טזיַײװ) טנעמיד
 118 יסַאניד
 267 (טָאטש) ןד
 439 409 --405 381 (איבנה) לאינד
 29 ענער ,טרַאקעד
 202 74 73 (עשיערבעה) עידוטס עשיטַאמַארד
 190 143 105 63 43 40 (עשידִיי) עידוטס עשיטַאמַארד

1 202 378 379 441 457 736 
 עידוטס עשיטַאמַארד :עז (רעשידִיי) זיײרק רעשיטַאמַארד

 (עשידִיי)

 103 96 83 73 69 68 66 63 39 38 19 6 (גנוגעווַאב) רורד
4 143117 190 441 479 497 500 614 640 

 379 190 91 63 43 40 39 26 (עיזַאנמיג) רורד
 190 95 39 (ןרַאנימעס) רורד
 132 125 123 117 70 63 40 39 6 5 (טפירשטַײצ) רורד

5 136 190 227 475 479 619 629 641 
 | 84 (עּפורג-רעפמעק) רורד
 650 231 108 72 68 7 (ויכרַא) ץולחה-רורד
 67 60 45 --37 34 22 19 16 15 (גנוגעווַאב) ץולחה-רורד

73 9795 10398 131 190 378 493 
9 642 

 498 441 231 104 83 71 70 43 7 (ענומָאק) ץולחה-רורד
614 6416 

 202 74 25 (ץרּפ .ל.י) "תונּתמ יַײרד"
 484 לטנעצַײרד

 79 דרַאנרעב ,ןַאמלַאה

 642 128 רעמָאה
 89 סַארודנָאה
 614 464 458 457 73 72 24 5 "לדנַאה"
 378 (רעטַאעט) המיבה
 109 ןועמש ,דנַאברעבוה
 746 25 (שיערבעה) "ןוממשה ינב יוה"
 618 טריווזיוה
 99 (ח"צרת ,ד"סרת) "(םוי-םוי ירומזמ) יִוֲה"
 ףליהנײלַא עלַאיצָאס עשידִיי :עז ןטעטימָאק-זיוה
 (גַאלרַאפ) דחואמה ץוביקה :עז דחואמה ץוביקה תאצוה
 7 םילשורי ,דנָאפ-רוטַארעטיל הקבר ןוא לאומש ץיברוה

 387 סודרוה
 350 177 (איבנה) עשוה
 183 179 177 151 (רפס) עשוה

 23 (ג"סרת) "היזה"
 103 82 79 69 68 66 63 59 39 38 19 (גנוגעווַאב) ץולחה

4 109 651 
 633 610 228 227 125 44 33 32 18 ףלָאדַא ,רעלטיה
 80 59 (עשרַאװ ,גנוטַײצגָאט) טנַײה
 91 לוַאר ,גרעבליה
 14 (ךובגָאט) רעליה
 הרשכה-ץוביק :עז ץוביק-הרשכה
 455 454 445 ןמה
 101 100 56 (ז"ערת - ע"רת) "איכבנה"
 91 לײטּפָא-שידִיי םילשורי ,טעטיסרעווינוא רעשִיערבעה
 52 (שיערבעה ,טפירשטיַיצ) רמועה
 479 ווָאקירנעה
 642 רָאטקעה
 642 סעלקַארעה
 122 73 באז-ןימינב ,לצרעה
 שרעה ,שטיװעלעינַאד :עז עלעשרעה
 99 49 (ד"סרת) "םוי לש רומזמ ;וליחתה תוערפה'י
 98 57 50 49 47 23 ח"צרת םיריש :וצ (ז"צרת) "המדקה"
 68 44 12 7 (גַאלרַאפ) דחואמה ץוביקה
 266 תיבה-רה
 426 םיפוצה-רה
 91 וװָאשעיבורה
 טעטימָאק-ספליה רעשידִיי :עז טמַא-החגשה

 44 ןילָאװ
 63 (שילױּפ ,טפירשטיַײצ) שטשָאנלָאװ
 117 .ז.מ ,יקסווָאפלָאװ
 109 שרעה ,רעסַאװ
 רעד ןיא הביסמ -רערעל רעד תעב ןטלַאהעג טרָאװ סָאד"

 ַא וצ גנונעפע" :עז "ב"שת ,טכַאנ"-רדס רעטשרע
 "הביסמ-רערעל

 20 ריקי ,יקסװַאשרַאװ
 617 60 24 6 "קינָארכ רעװעשרַאװ"
 24 דניַײרפ רַאפ "בויא" עמַארד רעד ןופ ןעגנומדיוו
 96 95 92 91 90 89 87 81 71 36 28 13 -11 6 לעטיוו

8 117 131 133 454 708 
 634 --632 629 625 103 102 68 66 65 63 24 "ריד ייוו"

1 
 106 76 75 .ּפ ,דנַאלייװ
 611 ץייוו
 614 71 ַאפעטס ,ַאקסנישטליוו
 659 651 631 618 98 97 91 44 15 14 ענליוו
 131 לאומש ,רעטניוו
 618 479 80 וװַאטסוג ,יקסווָאקילעיװ
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 704 699 670 --664 662 עװַאדָאלװ
 232 יכָאלװ
 25 (שיערבעה ףיוא דיל) ןפמַאק-רַאונַאי יד ןגעוו
 68 ,44 תורדתסה רעד ןופ לעוּפה-דעװ
 228 24 6 5 "טכערעג זיא לװַײט רעד ןעוו"

 648 645 -- 640 עילָאװ עקסנודז
 231 108 ללה ,ןאמדיַיײז
 101 (ו"צרת) "תורצוי יד טימ ןטיבעג ךיז"
 612 בקעייַאבוק ,ןייטשרעבליז
 287 -- 284 (איבנה) הירכז
 139 רימָאטישז
 617 עשרַאװ ,ןכיק-סָאטישז
 641 והילדג השמ ,יקסווָאכילעשז
 643 - 640 88 87 85 69 67 66 המלש ,יקסווָאכילעשז

5- -648 651 660 662 

 385 ןורבח
 368 לקדח
 347 (בַײװ סנושארה םדָא) הווח
 הנח ,ןָאסלענעצַאק :עז הנח
 108 91 74 "לעבינח"
 101 (ו"ערת) "הב-יצפח"

 31 קינָארכ-גָאט

 25 5 "קילגמוא ןסיורג ןַײמ ןופ גָאט רעד --14.8.1942"
8 108 708-- 710 741 

 106 76 --74 זָאט -
 142 סַאמָאט ,עדַאמעװקרָאט
 100 (ג"ערת) "הרהט"
 יקסווָארבמָאד דוד ןופ םימותי-תיב :עז 7 ַאדרַאװט
 7 הווח ,יקסנַאינרוט
 111 108 סַאנָאי ,וװָאקרוט
 435 רעביטי
 424 55 סוטיט
 תרּפ :עז ךַײט רעד
 108 88 ערַאזעצ רעטלַאװ ,סנעבעט
 109 90 88 844 ץלוש ןוא סנעבעט
 יכדרמ ,ףָאר-אמַאט-םיובנענעט :עז יכדרמ ,םיובנענעט
 69 68 66 63 44 43 16 7 יכדרמ ,ףָארַאמַאט-םיובנענעט

2 97 98 103 104 650. 
 ,ףָארַאמ-אט-םיובנענעט :עז יכדרמ ,ףורמּת-םיובנענעט

 יַכדרמ
 88 יקינװַארט
 7 היעשי ,קנורט

 36 טסעירט
 615 133 109 93 92 84 83 81 79 78 71 21 עקנילבערט

3 707 
 108 107 ריאמ ,רענדושט
 60 ווָאכָאטסנעשט

 97 80 40 (הרשכהיץוביק) ווָאקַאינרעשט

 59 .ב ,ןָאזשואי
 479 475 24 "!ךעלדיל סַאמ ַאי"
 94 14 ףלָאװ .א ,ינסַאי
 426 הנבי
 103 םשוידי

 662 92 63 (עשרַאװ ,טפירשטַײצ עלַאגעלמוא) תועידי
 110 46 (ז"צרת) "יתעדי"
 178 אוהי

 102 94 32 31 ך"נּת ןופ גנוצעזרעביא -- שָאוהי
 274 269 249 248 246 224 223 179 177 49 26 הדוהי

6 2593 303 318 326 334 336 348 371 
227 

 73 לה הדוהי
 223 214 213 יבּכמה הדוהי
 202 (ד"פרת) "םידקור םידוהי"
 262 246 231 ןיכיוהי
 392 391 ןתנוהי

 416 לָאט-טפשוהי

 טעטימָאק-ספליה רעשידִיי :עז .ק.ה.י
 177 שאוי
 426 424 420 415 תפדוי
 423 416 415 387 בלח-שוג ןופ ןנחוי
 105 (ב"סרת) "רירגס םוי"
 המלש לאומש רענייל :עז יבר רעגנוי
 698 (איבנה) הנוי

 427 --420 417 -414 409 381 379 והיתּתמ-ןב ףסוי
9 738 

 142 הניר הליד ףסוי
 והיתּתמ-ןב ףסוי :עז סויוװַאלפ סופסוי
 177 םתוי

 613 131 104 70 60 24 (ב קלח ,'א קלח) "רוּכזי"
 183 178 (לָאט) לאערזי
 308 306 305 296 233 175 152 151 49 (איבנה) לאקזחי

09++ 321320318 326 327 329-- 332 
274 

 32 (רפס) לאקזחי
 177 והיקזחי
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 651 650 642 632 133 68 63 24 "טכַאלעג טָאה דָיי רעד"

57 
 עידוטס עשיטַאמַארד :עז עידוטס עשיטַאמַארד עשידִיי

 (עשידִיי)
 489 486 484 97 77 76 39 ףליהניילַא עלַאיצָאס עשידִיי

0 498 
 484 88 43 ײצילָאּפ עשידִיי

 88 85 --83 69 67 44 43 עיצַאזינַאגרָא-סּפמַאק עשידִיי
9 97 103 109 110 707 

 106 105 77 76 74 עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידִיי
 618 טעטימָאק-ספליה רעשידִיי

 91 63 13 7 6 עשרַאװ ,טוטיטסניא רעשירָאטסיה רעשידִיי
6 484 498 660 662 707 741 743 

 707 (עשרַאװ ,טפירשטיַײצ) ןטפירש עשידִיי

 484 118 37 36 6 טַארנדִיי
 623 622 גנולײטּפָא-עיצַאזיװָארּפַא -- טַארנדִיי
 231 109 --107 עשרַאװ ,וויכרַא-טַארנדִיי
 ירצונה-ושי :עז לילג ןופ דיי רעד
 618 7 טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידִיי - ָאװוַיי
 עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידִיי :עז רָא"קִיי
 -- 193 191 173 172 169 165 164 162 33 (וניבָא) בקעי

1 279 409 
 736 191 26 24 (שידִיי) "וׂשע ןוא בקעי"
 190 (ח"צרת ,שִיערבעה) וׂשעו בקעי"
 737 202 (ו"סרת) "ןענכב תולילה םיפי"

 386 חּתפִי
 - 433 201 200 (וניבָא) קחצי

 7 ןבואר ,ביצי
 177 םעברי
 268 257 247 245 242 -- 240 233 56 --53 26 םילשורי

9 305 306 313 - 316 318 336 367 368 373 
9 381 407 415 423-- 425 434 435 644 - 646 

240 
 ענליוו :עז הלוגבש םילשורי
 100 (ע"רת) "םיבירי"
 362 338 283 282 264 --262 171 151 (איבנה) הימרי

21 
 .230 229 ירצונה-ושי
 293 הינּתנ"ךב לאעמשי
 350 189 169 164 160 156 152 --150 (איבנה) היעשי
 לארׂשי-ץרא :עז דרע-לארשי
 םימותי-תיב :עז זיוה-םימותי

 159 152 שרוּכ
 80 ןויצ-ןב ,שטיװָאניליכ

 382 381 297 ןענּכ
 627 625 43 ָאנמלעכ
 479 476 40 24 "טוט סעלעשרעה ןופ קינָארכ"
 164 163 םידׂשּכ
 עטשרע -- (119471 -(ז"שת) "םינורחא םיבתּכ"

 91 12 עבַאגסױא
 עכַאגסױא עטייווצ (1956 --ז"טשת) 'יםינורחא םיבתּכ"

3 91 93 640 
 13 עבַאגסיוא עטירד (1969 --ט"כשת) "םינורחא םיבתּכ"

3 632 640 
 76 1 דנַאב ,(םולבלעגניר לאונמע) ָאטעג ןופ םיבתּכ

 ביײל-סהרבַא ,שטיװָאביײל :עז ןַאבַאל
 25 (שיערבעה) יקחציו ןַאבַאל"
 104 96 95 65 52 --50 38 -35 19 15 --13 11 שזדָאל

3 125 252 494 
 680 (ונמא) האל
 7 ארזע ,דהל
 693 692 677 --675 632 625 102 88 86 61 60 ןילבול

5 699 706 
 707 84 83 70 63 38 20 היבצ ,ןיקטעבול
 גרעבמעל :עז ווָאװל
 85 83 78 66 64 25 13 11 5 "רעניזדַאר ןגעוו דיל סָאד"

1 108 640 660-- 663 708 
 68 -- 66 64 24 5 "יקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל סָאד"

5 640 641 649 
 619 494 --492 485 226 40 37 24 "רעגנוה ןופ רעדיל"
 13 12 6 "קלָאפ ןשידִיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד"

615 105 91 90 89 87 85 82 --80 78 7241 7 
 620 619 492 60 37 31 24 "טלעק ןופ רעדיל"
 691 627 86 58 44 עטיל
 85 ביײל-םהרבַא ,שטיוװָאבייל
 7 םילשורי ,דנָאפ-סיווייד ידייל
 669 661 ךענעה-ןושרג ,רענייל
 669 661 רזעילא ףסוי יכדרמ ,רענייל
 12 (יבר רעניזדַאר רעטצעל רעד) המלש-לאומש ,רענייל

7 835 87 88 92 160 640 660-- 662 666 -- 
7 680 695.- 699 701-- 706 

 75 קחצי ,רענוּפיײל
 106 76 םחנמ ,רעדניל
 שזדָאל :עז טַאטשנַאמציל
 20 קַאשז ,יוװעל
 233 109 םהרבַא ,ןיוועל
 110 109 96 90 89 85 רעזייל ןיוועל
 99 50 49 םהרבַא ,ןָאסניוװעל
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 44 38 גרעבמעל
 םינורחא םיבתּכ :עז ןָאסלענעצַאק .י ןופ םיבתּכ עטצעל

 106 75 74 לאיחי ,רערעל
 גנולײטּפָא-עיצַאזיוװָארּפַא - טַארנדִיי :עז 14 ָאנשעל

 25 "ןטנעמָאמ"
 433 430 ַאוטנַאמ
 75 ַאנימ ,ַאקסנַאלסַאמ
 110 ןנחוי ,ןרעטשנגרָאמ
 624 (רעװָאנירעמ - ןַײז ןעק) רעװָאנירַאמ
 743 498 106 רעב ,קרַאמ

 59 לרַאק ,סקרַאמ
 386 ןידמ
 56 (ו"סרת) "תולילה םיפי המ"

 55 (קחציירב יכדרמ ןופ רמז רעד) "תיפי המ"
 738 439 --431 428 381 379 המלש ,וכלומ
 271 ףומ
 433 (גרַאב) הירומ
 91 וויכרַא-תשרומ
 100 (ע"רת) "הטמי
 615 614 72 71 60 24 "סַאג ןיא טיצ ךימ"

 47 46 קצעיוָאזַאמ קסנימ
 643 ענעקימ
 101 (ו"ערת) "הניגנמ"
 661 רעקצָאק לדנעמ
 140 - 135 33 םירפס רכומ עלעדנעמ

 רעװָאנירַאמ :עז רעווָאנירעמ
 293 257 הּפצמ
 680 409 297 184 182 60 59 םירצמ

 455 444 (ידוהיה) יכדרמ
 661 עציבשזיא ןופ ףסוי-יכדרמ
 740 (האיבנה) םירמ

 689 677 59 ונבר השמ
 619 492 25 "רעדיל-החּפשמ"

 רַאפ לײטּפָא ,םילשורי ,קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנ
 91 עיצַאװרעסנָאק ןוא עיצַארװַאטסער

 294 292 -- 286 283 --273 269 257 ןדַארזובנ
 369 366 363 - 361 314 277 276 262 247 רצאנדכובנ
 387 לבנ
 500 499 497 המלש ,םיובסונ
 100 (א"ערת) "םייניע יולגו לפונ"
 65 חנ
 241 םלחנ

 117 ךלמ ,טַאטשיינ
 698 271 הוונינ
 367 דרע-דורמנ
 202 (ט"צרת) "הכונח סנ"
 100 (ד"פרת) "קשח ףשנ"

 743 עטור ,(סּפוּפ) ַאקסוָאקַאס
 743 עטור ,(סּפוּפ) ַאקסווָאקַאס
 93 בד ,ןדס
 67 11 םהרבַא ,רעוועקצוס
 118 ןופ ןינב רעד ,עשרַאװ ,םייס
 75 74 ףסוי ,שזַאילָאמס
 סע-סע :עז ס"ס
 75 74 ןמלז ,ווָאלַאקס

 וויכרַא-םולבלעגניר :עז תבשיגנוע
 177 חיזָע
 432 419 413 411 404 399 397 - 394 392 רודדןיע
 26 דורח-ןיע
 (קילאיב .נ.ח) הגרהה ריעב :עז הגרהה ריע
 679 ןכע
 100 (ה"פרת) "תוסירה לע"

 152 151 108 70 49 48 32 24 13 5 "לבב תורהנ לע"

1 233 256 295 498 
 613 124 123 33 24 (קילאיב .נ.ח) הטיחשה לע
 101 (ו"ערת) "רוניּכה םע"
 350 (איבנה) סומע

 454 386 קלמע
 694 61 סעי-סע
 629 626 625 101 60 24 "הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפע"

0 632 739 
 144 97 70 41 24 5 "טנווָא-ך"נּת ַא וצ גנונעפע"
 614 95 94 74 73 71 36 35 ןתנ ,קע
 737 (א"צרת) "ברע"
 737 279 201 -193 33 וׂשע

 641 ץינַאיבַאּפ
 117 (פ"רת) "ַאמיטַאפ"
 ײַצילָאּפ עשידִיי :עז (עשידִיי) ײצילָאּפ

 202 190 91 26 הווח ,ןַאמלָאפ
 לארׂשי-ץרא :עז עניטסעלַאּפ
 44 עיסעלָאּפ
 121 120 118 117 24 "1940 רָאי ןופ וויטָאמ-סקלָאפ"
 98 15 רַאנָאּפ
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 88 וָאטַאינָאּפ

 498 לָארַאק ,רעװָאּפָאּפ
 25 "שטילעזיק ןיא דַארַאּפ רעד"
 97 (.ָא.ּפ.פ) -- עיצַאזינַאגרָא רענאזיטרַאּפ עטקינייארַאּפ
 | 436 לַאגוטרָאּפ
 89 טנורגרעטנוא רעשילױּפ
 101 95 90 89 59 54 53 47 45 --42 38 36 16 15 ןלױּפ

2 379 641 670 678 
 70 (עקניל) ןויצ-ילעוּפ
 עטור ,ַאקסװָאקַאס :עז עטור ,סּפוּפ
 100 (ג"ערת) "ןומזפ"
 49 (ג"סרת) "םידחפ"

 641 (ןעכנימ) ...הרובג ןוא ןַײּפ
 | 712 סוטַאליּפ
 139 (םירֿפס רכומ עלעדנעמ) רעמורק רעד עקשיפ
 739 630 םתיּפ
 91 עקמורפ ,יקצינטָאלּפ
 615 (ןוז סעלעשרעה) לסחנּפ
 110 107 94 --91 90 85 81 --79 61 35 28 "לטיו סקנפ"

1 227 610 650 
 139 גרובסרעטעּפ

 106 75 74 הדוהי ,דלעפ
 100 56 54 53 (ז"צרת --ה"פרת) "םינומעפ'"
 743 742 םייח ,סעסעּפ
 107 106 עשוהי ,עלרעפ
 ןסיורג ןַײמ ןוֿפ גָאט רעד 1942 טסוגױא רעטנצרעפ"

 ןַײמ ןופ גָאט רעד 14.8.1942" :עז "קילגמוא
 "קילגמוא ןסיורג

 117 סנַאה ,קנַארֿפ -
 131 ךַײרקנַארפ

 75 ַאנעריא ,ַאקצישורּפ
 232 ווָאקשורּפ
 641 עשיז ,ןַאמדירפ
 738 407 406 (דנַאל) סרַּפ

 741 739 631 630 172 הערּפ
 ןדַארזובנ :עז רעדמערפ רעד
 483 481 480 202 74 73 .ליי ץרּפ
 247 245 243 - 241 239 -237 235 233 (ךַײט) תרּפ

9 254 258 337 368 
 59 47 46 קיטישּפ

 : 678 עכסישּפ
 :עז "ב"שת תנש רדסה לילב םירומ תביסמל החיתפ"

 "הביסמ-רערעל ַא וצ גנונעפע"

 651 632 104 68 רעדיל-ןרָאצ
 יבצ ןָאסלענעצַאק :עז יבצ
 היבצ ,ןיקטעבול :עז היבצ
 363 277 2716 והיקדצ
 104 101 70 41 24 "טַײצרָאי ןקירעיַײה סקילַאיב וצ"

125 
 203 202 24 "ןשטנעמ ןוא טכיל ןשיווצ"
 125 ךובלמַאז - ןעמַאזוצ
 6 5 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ גָאטסטרובעג ןט105 םוצ"

4 41 136 
 572 -- 570 556 551 544 --542 540 517 המענ ןופ רפוצ

6 585-- 588 590-- 592 600-- 605 607-- 609 
 71 70 66 63 45 43 40 38 20 16 10 קחצי ,ןַאמרעקוצ

2- 85 88 89 92 94 95 105 109 110 123 226 
8 475 479 651 

 לארׂשי-ץרא :עז ןויצ
 93 28 ןרהַא ,ןילטייצ
 633 20 ללה ,ןילטייצ
 104 רעדיל-רעצ
 436 --434 תפצ

 91 אבא ,רענוװָאק
 75 ַאווע ,(גָאר) ישזָאק
 ףליהנײלַא עלַאיצָאס עשידִיי :עז טעטימָאק
 75 ַאלוש ,ַאקסנימַאק
 96 37 ןטעלּפמָאק
 484 ַאירַאמ ַאקצינּפָאנָאק
 139 עילוּפַאק
 233 232 132 102 95 92 18 ןרהַא-םייח ,ןַאלּפַאק
 115 93 91 72 תואטיגה ימחול תיב ,וװיכרַא-ןָאסלענעצַאק

221:17++2+:::0 222 
1 379 441 454 457 475 479 485 493 498 
6196153+0 626 629 633 642 651 662 747 

 726 724 722 716 114 110 707 ןימינב ,ןָאסלענעצַאק
7 731 744 745 

 724 122 117 716 714 710 707 ןויצךןב ,ןָאסלענעצַאק
6 727 731 743 745 

 614 7 (רעדורב סקחצי) לרעב ,ןָאסלענעצַאק
 37 (עיזַאנמיג) ןָאסלענעצַאק
 718 717 714 --710 707 663 615 78 הנח ,ןָאסלענעצַאק

0--726 728 730 731 743 744 
 .ח ,.ל.א :עז ןעמינָאדװעסּפ -- קחצי ,ןָאסלענעצַאק

 .ל ,רעטַאטש .ל.א ,ןָאזדיװַאד .י ,גרעבדלָאג
 רעטַאטש
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 717 --712 633 495 89 83 78 יבצ ,ןָאסלענעצַאק
 614 71 שונַאי ,קַאשטרָאק
 232 װעשטרַאק
 437 (רעטפניפ רעד) סָאלרַאק
 134 ,24 ,6 ,5 "ַאקצילעמרַאק"
 / 96 39 35 ףסוי ,יקסנַאינרָאק
 58 ץילערַאק
 154 רדק
 | 416 ןורדק
 ויכרַא-טַארנדִיי :עז (עשרַאװ) וויכרַא-הליהק
 255 --250 248 244 239 238 236 -'233 49 48 הילוק

7 261-- 264 269 274 276 282 283 286 -- 288 
0 293 296 302 311 320 326 327 329-- 333 
5 336 338 362 371 

 493 492 226 "סַאג ןיא םוק"
 495 ץרוק
 (ענומָאק) ץולחה-רורד :עז ץוביק
 381 עיגָאלירט -- "תויולג ץוביק"
 101 96 59 38 27 שזדָאל ,ווָאכָארָאב רעב הרשכה-ץוביק

202 
 40 6 װָאכָארג ,הרשכה-ץוביק
 91 תואטיגה ימחול ץוביק
 105 (14 עשנעג) ךיק
 70 (29 ָאנשעל) ךיק
 ןכיק עכעלטפַאשלעזעג :עז ןכיק
 637 65 ןיק
 226 71 24 "סַאג ןיא רעדניק"
 71 רעדיל-רעדניק
 73 (12 עשנעג) ךיק-רעדניק
 106 75 74 ףסוי ,ןַאמריק
 99 46 וועינישיק
 103 ַאינָארב ,יקסנַאבילק
 "ריד ייוו" :עז "הללק יד"
 102 101 28 רעטעּפ ,םוַאבנעטסעק
 102 5 ףסוי ,שימרעק
 110 85 35 עקָארק
 117 ךירדירפ ,רעגירק

 הווח ,ןַאמלָאפ :עז הווח ,ןַאבַאר
 688 679 678 670 669 666 662 ןזדַאר

 המלש-לאומש ,רענייל :עז (יבר רעניזדַאר) רעניזדַאר

 190 לאומש ,קעהנזָאר
 44 דנַאברַאפ-ןטַאר
 המלש-לאומש ,רענייל :עז יבר רעד

 706 אביקע יבר

 276 הלבר
 201 (ונמא) הקבר
 98 יכדרמ ,ןוזניבור
 437 -435 427 425 424 387 55 םיור
 36 35 14 םייח-יכדרמ ,יקסווָאקמור
 691 14 דנַאלסור
 680 174 (ונמא) לחר
 707 662 498 484 106 95 63 7 6 וויכרַא-םולבלעגניר

708 

 613 233 131 109 107 95 70 63 לאונמע ,םולבלעגניר}

 1 דנַאב ,"ָאטעג ןופ םיבתּכ" :עז תומישר סמולבלעגניר
 30 םַאיליװ ,טרעקיר
 174 המר
 436 גרובסנעגער
 61 "1942 לירּפַא בייהנָא רערעל עשייערבעה רַאֿפ עדער"
 739 630 ססמער
 668 443 י"שר

 402 --398 393 391 390 388 381 379 (ךלמה) לואש
4 668 

 507 אבש

 123 122 יו .י ץרַאװש
 108 83 82 79 ץירפ ץלוש
 172 ןורמוש
 480 תימנוש
 134 132 125 .ל .א ,רעטַאטש
 .ל.א ,רעטַאטש :עז .ל ,רעטַאטש
 119 רעמריטש רעד
 106 76 75 .נ ,גרעבנרעטש
 106 76 75 עלעשרעה ,ןרעטש
 106 76 --74 20 לארׂשי ,ןרעטש
 650 133 סוילוי ,רעכיירטש

 110 גרעבנייש
 90 לאיחי ,ךוטנייש
 108 גניליש

 479 107 קחצי ,רעּפיש
 24 (שיערבעה) "םירופל ריש"

 454 442 24 "תונמ-חלש'"

 333 רסאנמלש

 403 402 398 393 391 388 (איבנה) לאומש

 49 (ג"סרת) "ןוממש"
 416 יאחוי-ןב ןועמש
 98 דוד ,ץיבונועמש
 ימלחנה היעמש :עז היעמש
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 257 255 --246 244 --240 238 234 ימלחנה היעמש
1 - 263 270-- 272 278 - 281 283 288 292 

3 + 311304 320 329 332 337-- 344 
6 347 350 352 362- 364 366 370.- 372 

 | 7 אנח ,קורעמש

 103 (רובגה) ןושמש
 367 לָאט-רענש
 95 91 7 יבצ ,(רנש) רענש

 632 626 625 441 60 24 "ךתמח ךופש"

 11 והיעשי ,לגיּפש

 101 ןושרג ,דקש
 75 .ז ,רַאלקש

 353 352 329 314 305 --301 299 298 296 49 רצַארש

7 362 364 365 374 

 271 ןורש

 691 387 273 272 265 129 128 54 םיליהּת

 689'740 687 685 --683 675 674 630 (שמוח) הרוּת
 | 98 םייח ,ןרות
 152 148 - 143 65 56 54 53 41 -39 3331 26 25 ך"נת

9 696 735 
 497 190 156 151 150 94 32 29 ןעגנוצעזרעביא-ך"נּת

5 736 
 34 סעמַארד-ך"נּת
 34 ןעגנולעטשרָאפ-ך"נּת
 661 (רענייל רזעילא ףסוי-יכדרמ) ףסוי תראפת

 95 74 73 המוקּת
 57 שישרּת
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